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HORATIVS

EpiftoJar. libro 2. Epift. 2.

Ad

fulium^, Flomrru .

SIngula de nobis anni pradaawr euntcs

,

Eripuêrc jocos, Venerem, convivia, ludum,
Tcndunt cxtorquere poëmata ; quid faciam vis>

Prater cetera , Rome. menc poëmata cenfes

Scribere poffe, inter tot curas totque labores?

Scriptorum chorus omnis amat nemus , & fugit urbes „

Privilegie

.

EEnyder ruvert roerboden by Otfroywn de Heereti Staten Gene-

nel 3 en de by-gevoughde <Uttacbe 3 vanwegen de Trovinfie

rum Hoüandt, in date den 4. tAprili 63 f. rpergunt oen Matthias Ha-
vius, opper-KlerckvandéRaet-Penfionaris , dit tegenvvoor-

digbVlferc^ binnen den tijt raan <vijfibien j'aren , direé7elic{of indi-

retïelic{, geheel ofte ten deele , intgroot ofte int kleyn > in Nederlandts

ofte eentge andere tale 3 te drucken ofte doen drucken , te roerkopen , ofte

elders nae-gedruc{t in de ^vereenigbde *Provwfien te brengen 3 te njerkoo-

pen ofte uyt tegeven
, finder bevvilliginge van den raoorft. M. Havius,

op de verbeurte raan fes bonden guldens
}foo by den Drueker als den

rverkooper te verbeuren , en datfoo menigbmael als bevondenfil wer-
denconturie ghefchiet te zijn } t'afkeren als naerder by den originelen

Ottroye tejknts.
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INLEYDINGE
Tot het volgende V/erch^

'Ndien men nïet aendachc
de finnen wij Jaten gaen
over de faken der werelt

,

foo en ftl men onder al-

le de felve geene konne
uy t-vinden , in de weleke

-—-™Kfia men Godes voorfienig-

de^nï
acnt"wcrckende mogenthcy t klaer-

hev ™en beniercken, als in degenegen t-

feJ
an

,
voo« cclinge, de levende fchep-

Want
Van

] i

CCrftè af krachceliCk ingefcherpt

.

ten desh ,

fonne > manG > enc*e andere tien-

den
lerne 's >den loop , haer eenmael van«en schepper voor^efchrcven, noyc en ver-

aen rLTJ Van den aenbeginne der werek
n tothedentoe dien hebbln gehouden, en

* 2 ful-



VOOR-REDEN.
fullen blijven houden toe de volheyc aller din-

gen . Even op de felve wijfe blijft dat won-

derbare woort, VPajlendevemeniglmuldight> de

menfehen door God van den beginne in-ge-

fproken , vaft als met een diamant ghefchre-

ven in de herten van al dat adem bïaefh

^Alwat opder aerden keft ,

^41'wat om den hemel[weeft,

Alwat in het vvoefie dtep

Godin oude tijdenfchiep ,

Al tot aen de naeckte pier ,

Al tot aen de kleynfle mier,

Al tot aen den mtnfien vis

Dieder in het water is

:

Keilde kruyden in het wout ,

Al tot aen het quafiigh hout,

Altot aen den harden(leen ,

Heeft dit uyter aert gemeen

^Dattet voelt een innigh vier,

Hl)ditet trout opfin manier ,

Uattct al tefamen paert

Tder een na fynen aert

,

*Dattct vryt en dattetfpeelt#

*Dattet foete vruchten teelt.

"Dit Vas eens des Wereltsgront ,

Schier eer dat de wereltfont

;

Dit falvaft en fckerftaen

,

En noch altijt verdergaen,

Tot men na des werelts val

éeuVoigb bruyloft houdenfal.

En hierom foo heeft Syrach Eccl. 36. 24.

ten aenfiene van de redelicke dieren wel aen-

gemerekt , dat \s mans begeerte tot de vrou-

we alle menfchelicke toe-genegentheden ver-

re te boven gaet . Van de zijde der vrouwen

is het even het felve : en t is gewiffelick een

wonder aen te fien , in hoe veel befondere

gelegentheden fulex allenthalven figh open-

baert . Een kint eer het recht weet wat een

kint zy > en foo haeft het maer een doeckjen

ployenkan > maeckt figh terftont ee popjen,



VOOR-REDEN.
cn betoont aireede fyngenegentheyt tot een
gefelligh Jevcn : het felve wat vorder in jaren

komende , en de naem van maeght krijgen-
de wort beweginge ghewaer die het vrijfter

geworden zijnde begint in t werck te ftellen:

ende de bruy t wefende, treet in den in-gangh,
vtouw en moeder , in den deur gangh , wedu-
we fchoon in den uyt-gangh , helt veeltijdts

tot den weder gangh
;
want (gelijck Paulus

van de weduwen getuyght_) vyeeldigh gbevvor-

"M^jndevvil/enfe trouwen : en fchoon alle faken
<jaer toe dienende in haer op komen te hou-
den, foo rijft in de fèlve de genegentheytom
yemant te helpen aen het werck daer toe fy

heden felfs onmachtigh zijn geworden . Bo-
Ven allen defèn is ten eynde als voren aen te

gereken , dat al iflet fchoon foo dat eenigh
jongh vrou menfeh een moeder of een fufter

^
eel

t , die in haer dracht ofkinder-baré ganfeh
|jvare ongelegentheden heeft uyt-geftaen 3 of
atter yemant van de gebuer-vrouwen rou-

j^elick ofgrouwelick van haren man wert mif-
^ndelt , dien efter niet tegenftaende foo en
aert al het felve geen af-keerigheyt van het

.
touwen in de gene die daer toe jaren hebben:^ felfs die mans die haer vrouwen foo ganfeh

* 3 qua-

ii.



VOOR-REDEN.
qualick hebben bejegent, indien de felve we-

duwenaers komen te worden , en hebben e-

ven-wel geen ghebreck van vrouwen : maer

vindender meer als genough die te vreden zijn

met hun wederom den kans te wagen . Waer
uyt dan blijckt , dat het geheel vrouwelijck

geflachte haer moeder Eva oock in defen ge-

lijck zijn : fy en geven geen geloove aen het

gene datter gedaen of gefèy t wert , fy willen'c

felfs prouven , en even uyter daet leeren wat

het werck in heeft. En ofmen fchoonmen-
fchen heeft gevonden , die defe aen-dringen-

de genegentheden van de mans tot de vrou-

wen , en van de vrouwen tot de mans heb-

ben willen tiyt-blufrché > en doen verfterven

door eenfaemheyt en het leyden van een le-

ven buyten alle menfchelick gefelfchap, dat

al en heeft fulcx niet konnen uyt-wercken.

't is een in -geboren eygenfchap, een boeck

fonder letters , dat fonder fchole , fonder mee-

fter , fonder moeyte , fonder eenigh behulp

van felfs geleert wort : 't is een in-druckfèl van
den hemel, een in-geboren eygenfchap, een

wet als met Godes vinger in de gebeente en

merghder menfchen gefchreven. En bydie

gelegentheyt valt my in den fin een out, ge-

meen»
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VOOR-REDEN.
j^en

, en (Too het fchijnen maghj belachc-
«ck verhael : het vvelck ick nochtans , ver-
guts het ontrent defe ftoffe van bedencken
*s

> hebbe goet gevonden in een veers te be-
llüyten , ende den Jefer mede te deelen.

EEn man des werelts fatgingh in de boflchen wonen

,

En droegh de vrienden op fyn twee vol-vvaiTe fonen

,

De derde was een kint , dac noch geen oordeel hadt

,

Dit vvas hy nietgefint te laten in de ftadt

.

y nam het in het wout en meyndet op te brengen

,

° mCC gCCn vIeef
"

ch%n °yc en fou vermengen ; »

Want ( dacht de goedeman , en vvafler in geruft )
Die noytgeen vrouwen fiet en krijghtgeen vrouwe-Iuft

.

^
Ie in de fteden Woont , die fiet verfcheyde faken

,

^em (èhier even-ftaegh de finnen gaende maken

;

De jeugt wort daer befmet , oock dickmael ongemerckt

,

^ vermits een dertel oogh op al de leden werckt

.

^.
aer in het eenfaem wout daer leeft men als de fchapen
l^niet als heylfaem kruyt ofnoodigh voedfel rapen

,

^nnoofel, buyten pracht, eenvoudigh, fondergal

,

De vverelt onbekent , den hemel lief-getal

.

Ve ?
an

* °P ên £rom » begaf nem uy c de menfchen

,

*u« al wat het vleefch of aerdfche finnen wenfchen

,

aft driemael in de weeck , en als hy maeltijt hout

^
o0 nut hy enckel moes en wortels uyt het wout.

^
aer en quam noyt menfch gereden ofgevaren :

yn oogh fpeelt maer alleen ontrent het jeughdigh gras

,

^n t is hem onbekent wat maeght ofvrijfter vvas

.

'Tge-



VOOR-REDEN.
'T geviel om defcn tijt dat in de naefte dorpen

Op feker boeren-feeft de gans was afte worpen

:

Een priefter daer ontrent die noot den heremijt

,

Om voor een korten ftont met hem te zijn verblijt

.

De goede kluyfenaer die gingh het overleggen

,

En naer een langh verloeck > loo liet hy ilgh gefeggen

:

Hy leyt fyn jongen met, en hieltet voor gewis
Dat Hanfje niet en kent als kruyt en jeughdighlis.

Hy gaf hem op de reys en quam het vleck genaken

,

En wat de jongen fagh dat zijn hem vreemde faken

;

Dies vraeght hy fchier geftaegh wat dit en gint beduyt

,

En wat hy niet en weet dat ley de vader uy t

.

Maer juyft ontrent het dorp ontmoet hy fteedtfchc vrijfters

,

Die queelden onder-een geiijck als Meertfche lijfters

,

Haer kleeren waren net , en fy van blijden geeft

,

Geiijck de jeught haer vint ontrent een vrolick feeft.

Doch mits de jonge wulp hier op began te mereken

,

Soo voelt hy vreemt gewoel op fyn gewrichten wereken :

Hy (het geiijck verbaeft
, hy het den handel aen

,

En (naer het fchijnen mocht) hy wou niet verder gaen.
De vader ftoud hem voort > en gingh al verder treden

,

Maer Hanfje gingh hem na , en vry met trage fchreden

,

Hy keeckgeduerigh om , en berft ten leftcn uyt:
VVat is het dat ick fie ? wat hoor ick voor geluyt ï

Wat dieren mogent zijn , die met haer foete kelen

My dringen door het oir , en al de finnen ftelen l

Ey lieve , fegh een reys wat hier van vvefen magh

;

My dunckt ick in het wout noyt foeter fchcpfels fagh

,

De vader roock terftont waer heen dit wilde ftrecken

,

En wattet voor een fpel in Hanfje fou verwecken

,

'T zijn ganfen
,
fey de man , een flim en oilick goct

,

Daerghy en uvvs geiijck u van onthouwen moet

:
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-.voor - red en.
^et datgefelfchap daer . Neen

, fey 't onnoofel Hanfje

,

wer
,
vaertje

, magh het zijn , foo koopt my doch ee ganfje
Voor my

, ick bens getrooft , 'k en vreefe geen verdriet

,

A gedierte
, na my dunckt , en is foo groulaem niet

i«« ia my tijt-verdrijf, het fai my vrolick leven

,

"et lal my foet vertmeck en blyde dagen geven

,

Het fal tny dienftigh zijn wanneer ick eenfaem ben
;

Voorvvaer ick hebbet lief, fchoonicket niet en ken .

ue vader ftont en keeck onfeker wat te feggen

;

v Vat vrou Nature fpreeckt is niet te wedcr-leggen

.

V Vat üTet ofmen fchoon de jeught in bandenfluyc ?

Haer geeft kent fynen tijt , haer keeft die wilder uy t

.

vat baet het eenfaem wout ? en wat de nare kluyfen ?

vat oyt van katten quam dat is geneyght te muyfen

.

Dit fey de goede man , doch met een (lillen mont

,

Hy fagh fijn eerfte jeught als in haer eygen gront.
aer Hanfje

, fchoon de feeft ten eynde was gekomen

,

dat meeft al het volck fijn af-fcheyt had genomen

,

VVas nae dit foetgeficht oniuftigh van het wout

,

En eer het jaer verliep het quantje was getrout

.

Maer dit werek ftreckc hem vry al verder
üyt als toe menfchen

, en beerten
;
want ye-

j^ant die oock de vordere fchepfèlen recht
bemerckt , ontdeckt fchier over al een volle
pdaente van houwelick . De boomen , plan-
en

, kruyden , metalen , en rieenen konnen
uicx klaerlijck aenwijfen : gelijck de onder-
°eckers van de nature een-ltemmelick nu

la*ige vaft hebben gheftelt, in laurieren, cy-
* * preflen

.



VOOR-REDEN.
preffen > linden , en menighte van andere boo-
men en bofch-gewaden is fulcx fooganfch
blijckelick

, dac oock een flecht hovenier of
huyfman het felve iichtelick uyt heeft te vin-

den :gelijck fulcx niet alleenlijck Tlinius ende
Theophraftus , maer verfcheyde out-vaders mee
reden van wetenfehap ten vollen zijn betuy-

ihfflw-'gende:
8 En wat de fèlve over de byfondere

tSSt- eygenfehappen van den Dadel-boom in de-

Diofcorid.
fe gelegentheyt hebben aen-gemerekt, dient

ttSt C mijns oordeels ) hier niet in ftilheyt voor-

SSST by gegaen.
b

lek fal in een kort gedicht be-

l.i. num. grijpen het gene daer fy lieden een lansh ver-
6* hael van zijn makende

.

(b) Bafil. Hexaëmer. homil. Ambrof. &c. Theophraft. Iib. i. hiftor. Plant, cap. 8. & lib. 3 . de
caufis Plant, cap. i}. Plin. lib. 13. cap.4.

F) Acr is een geeftigh volck dat Godes hooge vvercken

Gewoon is aen te fien en vlijtigh aen tc mercken

;

Soo datter niet een loofin bofch of velden vvaft,

Dat nieten wort doorfocht en neerftigh ondcrtaft.

V Vat kruy t ofplanten doen , en hoe de boomen leven

,

En waer de wortel gaet , en hoe de tacken fvveven

,

En wat het jeughdigh lap , en wat de fchors vermagh

,

Dat wort by hen gefien als in den klaren dagh

.

Maer noyt en vvifter menfch van bofch-gevvafch tc fpreken

,

Dat metten Dadel-boom is weert te zijn geleken

:

Syn aert dient hier gedacht en aen de jeught vertelt

,

Vermits hy liefde pleeght oock in het vvoefte velt

.

Waei



VOOR - REDEN.
Wiacröyt ditjeughdigh hout koomt fpruyten acnder heyden

,

üaer ift in man en wijften vollen onderfcheyden

:

Een geeftigh hovenier die kent haer rechten aert,

En fiet wanneer de boom is nut te zijn gepaert

.

Wet wijfje ftaet en treurt , en laet fyn tacken hangen

,

Vanneer het in de Mey met liefde vvert bevangen ;

Men fiet het aen het loof, hoe-wel het niet en {preeckt,

T
?^at ^c vvortel qucelt , ofdatter yet ontbreeckt

.

ndien het is geplant ontrent de manne-boomen

,

Maer daer een helle beeck met koele water-ftroomen
Koomt fchieten tuifchen bey , foo dat het niet en kan
Voldoen fyn gulle jeught , en wrijven aen den man

:

°o koomt den hovenier den manne-boom genaken

,

n gaet van fyn geway een aerdigh kranfjen maken

,

En hanght het aen den ftam van die uyt liefde queelt,
Soo dat het aerdigh groen haer om de leden fpeek

.

n als het vrou-gevvas dit voelt aen hem gebeuren

,

00
*atec vcerdigh af van fyn ellèndigh treuren

,

Het krijght een ander verw , en fchiet een blijder groen

,

Soo dat fyn innigh mergh figh open fchijnt te doen

.

^oo haeft de bogert-man dit vvefen koomt te mereken

,

o pooght hy fyn bedrijfal vorder uyt te wereken

:

Hy pluckt de fchoonfte blom , hy neemt den groende baft
Die aen de manne-ftam en fyne tacken vvaft.

^
ler VVeet hy na de kunfl: een poyer afte maken

,

a^geeft het wijfje moet en vordert hare faken

;

Het is gelijck een dauw daer naer het kruy t verlanght

,

^
*a als een vruchtbaer zaet dat fy in haer ontfanght

.

e boom aldus beftroyt begint terftont te fvvcllen

,

n Ichiet veel bloemen uyt die niet en zijn te tellen

,

En naderhant de vrucht : dies lacht de bogert-man

,

En prijft het vruchbaer hout , en eter dadels van

.

* * 2 En



VOOR-REDEN.
En noch en is dit niet genoegh • want foo-

deryemant een wacker oogh flaetop dingen
van ongelijcken aert,oock daer fal fooeeni-
ghe gedaente van een onderlingh houwelick
niet lelden aen-gewefen konnen werden. Siet

men niet hoe de zeyl-fteenen het yfer, door
een (onderlinge toe genegentheyt , als man en
wijf verfimelt werden ? Wort niet het amber
en het flroo, door een heymeÜcke over-een-
kornfte van aert , tot malkanderen ghetogen
als tot een onderlinge omheifinge ? hebben
niet hemel en aerde , fonneendemane, foo-
danigen gemcenfehap onder den anderen, dat
de felve 't houwelick en de eygen tichappen
van het felve foo na by komen , dat fulex naer
de waerheyt uyt te drucken miOchien niet
dienftigh en foude bevonden worden ? En
wat fal ick meer feg^en ? God de vnendelic-
kc rnenfch- hoeder , die de liefJe felfs is , en
uyt de diepte fyner liefde alles heeft voort-ge-
bracht, niet bequamer vindende als het hou-
welick, omfyn hooghfte liefde de menfehen
kinderen bekent te maken, heeft in fyn woort
veeltij ts onder de gedaente van het felve den
boefèm fyner genaden ganfeh vriendelick ge-
opent

,
en onder die gelijckenifTe fyn opperfte

toe-



VOOR-REDEN.
toe-genegentheycover het menfchelick ghe-
Jiachte gunftelick afgebeelt : in vougen dat
hy de Almachtighe figh dickmael foo ver-

toont ("met eerbiedigheyt moet hetghefpro-
ken zijn ) als of hy den vrijer quame maken
aenden menfche: a en daer na volgende denw°fe?3.

drast van dat geheel werck , gaet vorder en

'

welt figh eerft als bruydegom , en daer nae
echte man van iyn eyghen fchepfels j en

dit in lbodaniger vougen > datter fchier niet
voor en valt ontrent het menfchelick hou-
^elick darde H. Geeft niet in volJe leden op
Jjet geeftelicke en heeft ghepaft , en dat van
den beginne af tot den eynde toe.

Seggen de jonge lieden dat het oogh van
<jen cerfté aen is leydfman van de liefde , Go-
^es geeft fpreeckt in het geeftelicke even op
<k felve wijfe tot fyn vriendinne de Kercke:
!frentuwe oogen (fèy t hy ) van my af )

vvant/yma-^^
v'tt my vycrigh , en doen mygbevvekaen . Cjhy hebtmy + 9 -

et-hcrtcghenomen , mijnJufter, lieve bruyt, met eene u-
Vva oogen

.

E)oet eenjongelingh uythet gefichte ver-

^efinge van eé jonge deerne hem tot een toe-

komende partuer, Gods woortgc bruyckt in
^et geeftelick even de felve manicre van fpre-

* * 3 ken:



VOOR - REDEN.
Ezech.i<j. ken : (fjhy waertgegroeyt en groot geworden, en vvaert

gel^men totgroote fierlickbeyt : uwe borjlen waren vafl

geworden , ende u bair gewaffen . als ie\nu voor-by

u

gingbfagh ic\u , en (ietuwe tijt Was de tijt der minnen •

joo bteyde ickmijn vleugels oüeru uyt, &c.
Gebruyckt een vrijer ontrent die gelegent-

hey t teere , foetc, ende liefkoofende woorde,
foo doet oock de H. Geeft aen fyn beminde:

Hóóg-net Sietgby %ijtfcboone , mijn vriendinne , [ietghy %ijtJchoo-

ne : u^e oogen zijn dupen oogen , m>e lippen zijn als een

fchaerlakenfnoer, m>e ftral^eü lieflicl^j gebeel %i)t gby

Jcboone , mijn vriendinne , en daer en isgem gebrecl^aen
Hoog-iict u m ^oetmy op lieve vriendinne, mijnJufier, mijn duyve,

mijn vrome .

Koomt men onderde menfchen , naer het

verfoeck, tot een trou-belofte en houwelicx-

fche voorwaerde , oock dat wort in Godes
woort uyt-gebracht tot een geeftelicken fin:

Ezech. 16. <tAlsicl{ u fagh, en uw tijt was de tijt der minne, foo

faoer icl{ u en quant met u in een verbont > en ghy wiert

mijne ,Jf>Vcecl{t de Hecre , Heerc

.

Wort de blijdfchap van eè bruydegom on-

der de menfchen groot geacht > vermits hy
verkrijgt haer die hy lange tij t verfocht heeft,

even oock dat is by Godes Geeft na-gevoJght :

Ba. 6i.
s-. gc lijci êefl bruydegom vrolickjs oïer de bruyt,foofal (jod
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Wat meer ? de fpeel-genooten by ons in de-
len gevalle gebruyckelick , en werden by Go-
des Sone in'c geeftelicke niet vergeten iKpnnen Ma*. 9 .

?°c\(Teyc hy ) de bruydegoms hinderen treuren rfia
'5'

wgh de bruydegom by haerü .? Ende wederom : T>ie i°h - 3-

w 6r«>£ # <fe bruydegom, en de vrient des bruydegoms

"tejlaetende hoort hem , en verblijtfïgh
, &c.

Oock de juweelen felfs , waer mede een
bruydegom by ons fyn bruyt plagh te ver-

eren, zijn oock hier by God in ghedachte-
mfle

: Jcl^verperde u met qieraet } en dede arm-ringen E*ech.i&

*tn uwe handen , ende dede }\etenen aen uwn halfe , ende
1 ' ' ' *'

gafu een voor hoofi-qierfel aen u aengefichte y ende oir-
ringcn aen tm>c oiren , endeeenheerlickekrooneop tmen
hoofde.

r

Het bruylofs-kleet , en de in-leydinge van
Qe bruyt tot haren bruydegom wert niet ver-
Beten : Dcsl^oninghs dochter is ganjch verheerlickt ifl. P/alm 45-.

^ywdigh ihaerkjeedingh ü yan gouden borduerfel : inge»~*
' J '

J"d{te liederen falJy tot den kgninghge leyt Worden : de
J°nge doeheren bacrmede-pefellinnen Tullen totu gebracht
borden.

6

Wikghy vorder een nieu gehoude haeraf-
*cneyt ficn nemen van haer ouders en vrien-
den , om over te gaen inde huyfhoudinghe

van
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van haren man, ghyfult defelve even in het

geeftelick levendigh af-gebeelt vinden: Hoort

dochter , neygetuwe oiren , vergeet uYï>s volex ende uY$s

vaders huys : foo fal dekoningh lufi aen uv»e fchoonhejt

hebbe . 'Dewijl hy u hecre is >foo bvygt u voor hem neder.

Eyndelick wil yemant het befluy t van al dit

heuchelick werek , hoort den Apoftel : fcl^

hebbe u toe-bereyt, feydt hy , om als een reyne maeght ,

Chrifto , als een man , voor tefielten . Wilt ghy tot

befluy t de vervullinge van alles, en een vol-

maeckt houwelick, hoortden Propheet : Vvve

maker isuwe man , fcydt hy : Hecre der heyrjeharen u

jynennaem , en de heyUgefJraels u uverlojjer , hyfalde

Cjod desganfehen aertbodemsgenaemtworden

.

Ten alderleften , wil yemant geeftelijcke

echt-brake afgebeelt fien , door gelijckenifle

van het vlecielick > menighte van plaetfen zijn

daer toe dienende : afgoderie nae de tale des

H. Geeft is hoererie ghenaemt : Cjloy hebt met

vreemde boeleerdersgehoereert ,
doch kpmt Ypecler totmy

,

^rceckt de Hecre . Siet vorder Holèg 2. 4. Ma-
lach. 2. xi. Pfal.73.27.

Siet daer een vryagie , een bruyloft , en ver-

volgens een volkome houwelick : en daer-en-

boven het gene een wettigh houwelick regel-

recht tegen is, te weten, echt-brake en over-

fpeh
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jpel, alle by 'tGoddelick ontleent van het men-
fcnelicke, alles ons ten goede: dewijl het den
Geeft des Heeren gelieft heeft , uyt fyn fon-
derlinge ghenade , in dier vougen met ons te

hameren
. Soo is dan dit algemeen wefen , dit

ponder Al , ick fegge hemel en aerde , onder-

linge verknocht , en al te famen gebonden on-
der de ghedaente van een houwelick

5
in vou-

gen datfchier alle het byfonderfte dat boven

^ beneden te fien is , heeft yec wat dat een
houwelick ghelijck is . En daerom heeft de
keyfer fufiinianus

a

wel gefeyt , dat meeft alleWNwen.

£
e gefchreven wetten een yder menfche in't^Wi"-
byfonder en als voor hem felven alleen ztift SffSi.

ucngaende : maer dat de rechten ende reeels n
!?
öhomi-

Y O nibus,ne-

~P net ituck van den houwelicken ftaet flaen-jj^.
1^»

genoughfaem het geheel menfchelijck we-g£G

J?

n 2ijn betreffende .

b En om defe ledfenenjSgjJ
looiflèt, dat de vooitrefTelickfte perfonagiendljf

35" 1"

Var
* alle eeuwen met de houwelicxfe faken al- J

llJt veel op hebben gehadt, en ontrent de felveL
lï)et haer verftanden als ftae'gh befigh zijnge-

per

^eeft. c
^Mefes de goddelicke Wet -geVerpretesIuris

^eeft eerfl en voor alle andere van defe^gele-^ïpS
gentheyt beginnen te fchri jvé. De Hebreen, SKSE
proI1Im ^. ^ ,

' ^ „ ' as vno ore
«nciant. Cyprtus wpr*fat. Tratïat. deConmbio. (c) Xenophon &: Pliitarchus de nuüa refanftiusiwam de Matrimonio , fcripferunt . Erafm. de Chrifl. Matrim. foL joi.

9

mpen-
dituradu-

liverfum

genus hu-

manurn
tinet
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loden , en d' Heer Chriftus felfs heeft het fel
ve werck naerder en kiaerder voor-geftelt , en-
de meerder Jicht daer toe gebracht . De Griec-
ken

, ende infönderheyt Xeuophon en Tktar-
cbus

?
hebben geen ftorTe heyliger verhandelt

als faken van houwelick. De Romeynê heb-
ben oock van het hare vry wat veel daer by ge-
daen. DeBiflchoppen en Paufen van Roo-
men Choe-wel dickwils van den anderen ver-
fchillende ) hebben al het felve noch verder
uyt-gebreyt. En eyndelick en hebben hier
in niet fhl geftaen de geleerde ende fuyverfte
fchri

j
vers van de naefte eeuwen : even-wel me-

de niet over-al met rechte eenparigheyt . Soo
dat wy mogen fègge , datter wel veel van hou-
welicxfe faken voor defen is gefchreven, maer
datter noch al veel overigh is omgefchreven
te worden: te meer dewijle de werelt gedue-
nghlick verder gaende , elcke eeuwe hier en
in andere faken flaeghwat nieus voort plagh
te brengen, en mitfdien geduerighlick nieu-
we ftofie van fchrij ven is gevende.

Jck dan mijn gedachten hierover latende
gaen, hebbe oock noch defè mael goet ghe-
vonden op de fake van 't houwelick dit jegen-
woordigh Werck uyt te brengen . Indiender

mid-
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piddeler tijt yemant vorder naeukcurigh is,

wat gelegentheyt ick wederom bewogen
oen gheweeft dufdanige ftoffe tcrhanttene-
men

,
die kan van mijne beweegh-redenen die

*ckderhalven gehadt hebbe, omdandelickge-
aient werden uyt het volgende gedicht j daer
t0e ick my gedrage.

i At God tot menfchen (chiep dat moet na

reden leven,

Dat moet van fyn bedrijf befcheyt en

reden geven;

Dat leert de reden felfs. Wel hoort

hoe dat het quam
Dat ick noch defe macl de pen in han-

^ . den nam

,

at ick in mijn vertreck niet ftil en konde blijven

,

M*er op een nieu beftont voor Holiant yet te fchrijven

;

Miflchien ofmijn beleyt , gelijck het is gevveeft

,

Mocht yemant dienftigh zijn die mij n gedichten leeft

.

J\Ae dat mijn Weder-helft was uyter rijt gefcheyden

,

Sagh ick my, naer het fcheen, een nieuwen tijt bereyden

,

Veel die men wijfheyt gafdie rieden my de trou

,

^ tn dat ick wederom een by-flacp nemen fou

.

^aer voorftel was gegront op veelderhandc faken

,

l« my oock inder natht den flaep by wijlen braken

.

" Daer houft een diep gepeys
,
en'vry een langh beraet

,

" Als yemant wederom naer echte banden ftaet

.

vvas eerft van den rou in mijn gemoet beftreden ,

^aer hebbe naderhant geen minder ftrijt geleden

,

* * * z lck
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Ick lagh in ftaegh gewoel , oock als een ander fliep ,
Soo dat ick tot mijn fclfs aldusby wijlen riep

:

Wat
ift dat my beroert tot in de diepfiefinnen ?

Hoe Ifilickvvederom mijn levengaen beginnen ?

Sal ickj-van nieus befiaen dat my bet vleefchgebiet ?

0 neen bou-vaüigh menfeb 3 tenüufake niet ;

Daer[algeen vrouwen voet mijn leger meer betreden
Daerfilgeen trouwen arm omvangen dejè leden

,

Daer[al van nu voortaengeen vrouwen rechter-hant

éMy dienen tot vermaeckoftot een echtepant .

éMijnvveerd' Elifabeth, ic{wilueygen blijven

Tot my de bleecke doot de leden[al verftijven :

En als my datgebeurtfal ic{in {orten tijt

Ooc{werden in betgrafdatghy op beden zjjt

.

fc{beb u daer befoebt s ic\keb deplaets betreden

Daer ugebeente ruft . ic{figb u dorre leden

,

€n daer op riep ic{ujrt : 0 God
, wat ü Je men̂ I

Dit/lofu eensgewee/l mijn luflen herten-vvenfb

.

Wat ü van alle vleefch l Hierfie ic{nu de kamer
Daer ic{eens rufienfal 3 die acht ic{my bequamer

sAls eenigh ruym verlrec^ ofanderfchoongebou
Daeryemant vreughde pleeght ontrent eenjonge vrou.

tAldatü voor de jeught en voor degroene jaren 3

Jc{wil in dit vervvulfmet ugeraemteparen
,

En mengen onfeflof3 tot na des wertlts val
De Schepper op een nieu een Wereltfcheppenfal

.

Datfulje kinnenfien ( Godfal bet openbaren
)

Dat my
,
naer u vertrec{,geen lujiü wedervaren

,

Dat noyt wat vrougelijckt 'm mijnen arremfliep

\

Nae dat u Godontbant
y
en uyt de werelt riep

.

Dat (c{tervvijlic{was met trottaen u verbonden
,

Noyt wijfm heb onteer

t

, noyt maeght en hebgefhonden :

Dat
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'tck_} alrvvas ickjmgh en wolickjyter aert *

Voor u mijnguüijeught en blijdfchap hebgefpaert .

it lprack ick tot het rif, en vry niet fonder vvecnen

,

lcs viel het filtigh nat tot op haer dorre beenen

:

tn fchoon ick henen gingh , en uyten grave fchiet

,

T gepeys van haer verlies verloor ick efter niet.

_
e c vvas dan fonder gront dat my vvert na gegeven

,

atick door vveligh bloet tot trou-fucht vvert gedreven

.

Hy wil geen levend' wijf, hy fouckt geen nieuwe trou

,

I Ir ui

W ^CC duyfter 8ra^ befouckt een doode vrou.

J<*

bleefin defen ftaet tot vijfgehcclc jaren

,

aer die 2 'jn even-wel al mede vvech-gevaren

.

» Ofyemantdruck ontmoet, ofbhjdfchap op den dagh ,

.

"De fon doet haren loop gclijckfe voortij ts plagh.
^Joch my quam feker vrient om defen tijt befoucken

,

ervvijl ick eenfaem fat te midden in de boucken >
Die vontet ongenjmt dat ick geducrigh las

,

En hielt dat my een vrou al vry bequamer vvas

.

dreefdat ick eer langh ten hooghlten fou beklagen
^Ueen te moeten zijn ontrent mijn oude dagen

,

Dat my ("na dien ick vvas met fiken overlaft )Geen leger fonder vrou , ofeenfaem huys en paft

.

« my een bed-genoot nu beter fou bevallen

,

uan als in volle jeught dc loflc linnen mallen

:

Dat ick gefelligh vvas , en noch van jeughdigh bloet

,

ïclrï
^ hcC bed 8efcirchaP hebben moet •

Kuie ray noyt en vontaf-keerigh van de vrouwen

,

«t
,
ick en weet niet hoe , genegen om te trouwen

:

Maer als ick overvvough vvaer ick behoor te gaen

,

Voeld ick my wederom geheel in tvvijfTel ftaen

.

Vat jonghs dat lough my toe ( 'k en wilder nietom liegen )lacr ick en wou voor al geen jonge maeght bedriegen

:

* * * 3 En
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En mies ick menighmael verviel in dit gepeys

,

Bekeefïck even-ltaegh aldus mijn grilligh vieys a

Wiltghy om wveynighgroens 3 dat u noch reft te malen
,

Een <-vlot wan eyeken-bout uyt wreemde bofen halen ?

En rechten hier een mooi , een wvondergroot bejlagh ?

Ey let wvat u betaemt , en wvat dit lijfwcrmagh .

Hebtghy een nieuwen mooi 3 enfeylt u noodigh koren 3

Soo hebje beygelijckjt moeyt en kpft werloren 3
-

Een tuygh wan deftn aert en kan niet ledigh /Iaën

,

En 't is eenfot bedrijfte malen[ondergroen

.

Indien ickbidden magh , wermijt u wan de wouwen 3

Vermijt u wandejeught 3 en wan ontijdigh trouwen

:

"Blijft liever datje zjjt 3 en wveefi woortaengeruft
Wie oudt <vonjaren ü en houftgeen nieuwe luft

.

Ditfyelfalons den geeft oen wleefth en wverek binden 3

Daer nugeen leven-fucht in myenüte winden

;

'r is beter dat] alleen u leften tijt werWacht
,

En loet dejbetejeught de wreughde wan de nacht

.

Watgoet kpntghy u zjelwan ditgewoelbeloven l

6en dwajen ouderdomgaet alle mal te boven

.

Geen dor hout lijtet wier , maer is terftor/t werbrant
,

En uyt eengrijfèn ham en wvies noyt minne-pont .

Ghy daerom wveeftbefet , enft
hout my de

ft klippen
,

Een roof-gelijcken mont en wvd geert bleycke lippen

:

Wat jongh ü eyfcht wermaeck, , en haet den ouden tijt 5

Ghy trout dan uws gelijc4, of blij'ft gelijckje zjjt .

Wat oudt was prees ick noyt , dat kon my niet bewegen,
Ick was in dit geval tot jeught alleen geneden

:

En fchoon de middel-mact my fomtijtswei beviel,

Daer was ftaegh eenigh dingh dat my in twijffel hiel

.

Ten leften vont ick beft noyt trou-ringh vvech te fchencken

,

Maer om dat wel te doen daer vont ick groot bedencken

;
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En dat mits noch het vlccfch , ofick en weet niet wat

,

My door de finnen jough , ofin de leden (at

.

!t bracht myquellinghaen : maerop bequame gronden
"eb ick een nut behulp ten leften uyt-gevonden ;

God
, naer een diep gebedt , die gafmy defen raet

,

Dat kunft en ftage forgh de Iuften wederftaet

.

nier op wrocht my de geeft als met de ganfche finnen

,

n t lèheen na weynigh tijts dat ick begon te winnen ;

Mijn ampt dat gafmy werck foo langh de fonne fcheen

,

Dedicht-kunft voor den dagh , ofals het licht verdween.
VVanneer een ander dronck , ofmetten teerlingh fpeelde

,

°fpeylde met gemack de gronden van de weelde

,

Soo vvas ick in gepeys , en beiïgh metten geeft

,

En als ick ledigh vvas bedreefick aldermeeft

.

°o haeft in mijn gemoet de luft fcheen op te waken

,

Gingh ick de jcught een liet , ofGod een lof-fangh maken :

En mits ick ftaegh het breyn niet ftil , maer befigh hiel,
Soo kreegh ick eenmael ruft in mijn beroerde ziel

.

od zy voor eeuvvigh lofdie my dus heeft beraden

,

n °p mijn fwacken hals geen jock en heeft geladen

:

God zy voor eeuvvigh danck dat nu geen vlugge maeght,

I t k
OUC^en ^ &ecn

}

on&e vrouen klaeght

.

yy ° ecn vvijfverfpaert vermits ick konde dichten

,

^nt dat kan menighmacl een fvvaren geeft verlichten

.

Had ick noyt veers gemaeckt , ofmet de kunft gefpeelt

,

^ Vaer is geen twijfFcl aen de tijt had my verveelt.

K
C

U
n 'eC voor ^e

ieL1gnc by wijlen yetgefchreven

,

en hadde ( nae my dunckt ) niet eenfiem konnen leven

:

Maer doen ick op het bed maer ind en pennen bracht

,

I t ft

VVat my t,evocnt verdwenen inder nacht

.

$

CK ftreet met Pallas fchilt , daer lagh ick in gedoken r
°° dat geen minne-pijl mij n hert en kon beftoken \

.

En
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En fchoon het grilligh vleefch op my by-wijlen fchoot

,

lek ftont op mijn verfec , tot Luft en Weelde vloot

.

Dit kon eerft lvvaer gepeys en veel bedroufde dage»

,

Dit kon ontijdigh vier uyt mijn gewrichten jagen

.

» Wie noyt het dertel lijftot luyheyt uyt en ftreckt,

» Hout , daer een ander vak
, fyn leden onbevleckt

.

» Daer is geen beter raet om tochten uyt te drijven

,

» Als datmen noyt en laet de finnen ledigh blijven

.

» Gedurigh befigh zijn met eenigh diep gepeys

,

»> Dat is de rechte toom voor luit en vveeligh vleys

.

» De menfeh houfi altijt wat daer op de geeften fpelen

,

» Ofhy fal dertel zijn , ofganfche dagen quelen

.

» Geluckighis de ziel die hier hetbefte kieft

,

» En noyt fyn hert en quelt offynen trooft verheft

.

« Een meul heeft defen aert , Cy moet ofkoren breken

,

» Offal tot haer verderfeen haeftigh vier ontfteken

.

» Daer rij ft een vuyle ftanck indien het water ftaet

,

» En als het y fer ruft dan roeftet metter daet

.

» 'T is met ons broofen aert oock even dus gelegen j

»> Wie ledigh henen gaet die vvort tot quaet geneden .

» Men fegge wat men wil , ons dient geen ftage'mft
;

» Een geeft die niet en vverekt is open voor de luft

.

Maer fchoon daer noyt een wijfmijn leger quam snaken

,

Noch heeft het eenfaem bed my vruchtbaer konne^n maken
Ai was ick ongetrout ick kreegh een echte kint

,

Niet by een witte vrou , maer uyt den fwarten ini

Siet wat een felfaem werek 1 het is my wedervaren
Schier watter omme-gaet ontrent het kinder-baren

;

Als my de geeft ontfingh dan was ick in het lijf

Schier even foo geftelt gelijck een fvvanger wijf.
Ick at niet als ick plagh , ick hadde vreemde luften

,

Soo dat ick menighmael oock niet en konde ruften ,
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Ick kreegh wel barens-noot te middeainder nacht

,

En vvert in my gevvaer als prangen van de dracht.
Dan moeft ick uytet bed , en gingh het vier ontfteken

,

Ick voelde, namy docht, gelijck het water breken

:

En als de vrucht verfcheen dan was ick wel gefint

,

Gelijck een jonge vrou die baert een echte kint

.

Hier was ick dan beluft gelijck de jonge vrouwen

,

Ick (ocht de nieuwe vrucht in haeftcn aen te fchouvven

,

Ick focht te mogen fien het geen ick had gebaert

,

En ofhet naer een wijfofnaer Cyn vader aert.

Noch moeft ick wederom op nieuwe dienften paften

,

Het kint was niet te reyn , ick moeft het fchepfel waflen

.

» VVaer yet ter werelt koomt daer lijt de moeder pijn

,

» En 't is vuyl uyter aert, en moet gereynight zijn

.

Eerftont na dit gewoel het wicht moeft in de luren

,

Maer daer oock evcn-felfs en kondet nietgeduren

;

Ick gafhet menighmael fchoon linnen aen het lijf,

En dit was even-ftaegh mijn luft en tijt-verdrijf.
In defe befigheyt heb ick veel tijts verlieten

,

Heb ick een jonge vrou , en mijnen druck vergeten

.

Hoe
! dunckt het yemant vreemtdat ick my wederhiel ?

Ick drough gedungh kint , of baerde mette ziel

.

Jck vvaseen huys alleen , ick was het allegader

,

ck vvas bruy t , bruydegom , man, vrouwe , moeder , vader

,

Bevvaerfter
, vroet-vvijf, meyt, en voefter boven dien

;

VVie heefter immermeer foo vreemden kraem gelien >

Noch moeft ick even-wel mijn hooft al verder breken

,

Het kint moeft goede tael en Hollants leeren fpreken

;

Dies moeft ick fchool-vrou zijn. fiet, wat eé groot beuVh
My op de fchouders wough , ofin den boefem Iagh 1

Aldus bleefick alleen oock in de koutfte nachcen
,

Maer gafmijn finnen werek door veelderley gedachten

:

* * * * EU
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En mits ontrent de trou mijn geeft doen befigh was >

Geviel het dat ick veel op defen handel las

.

Ick vont aenalle kant verlèheyde trou-gevallen

,

Ick fagh hoe menighmael oock vvijfe luyden mallen,

Ick fagh hierin den menfch als in fyn eygen gront

,

En wat voor yder een hier uyt te leeren ftont

.

Dies heb ick defe ftoftot mijn vermaeck gekoren

,

En daer is metter tijt dit fchepfel uyt geboren

:

Die fcheen voor mijn beroep en oude jaren beft.

Een die geen eyers heeft die broet den legen neft

.

Wel liet dan hier een kint dat felftem is gewonnen

,

Dat niet gelijck als melck te famen is geronnen

:

Een kint van vreemden aert , vvaer van ick vader ben

,

En daer ick even-wel geen moeder toe en ken

.

Een kint wiens eerfte gront niet na en is te Iporen

,

Als uyt geen vrouwen heup , maer uy t mijn hooft geboren

:

Een kint dat londer bloet en (onder vleefch beftaet

,

En dat noch even-wel op rafle voeten gaet

.

Een kint dat niet en fpreeckt gelijck de menfehen plachten

,

Maer dat oock (bnder ftem kan uyten fyn gedachten :

Een kint dat doove felfs fyn reden doet verftaen

,

Vermits het door het oogh kan in de finnen gaen

.

Een kint dat noyt en at , en niet en plagh te drincken ,

En als het wert bcvleckt dan eerft begint te blincken

.

En vvaerom langh verhael ? het is een felfaem dier

,

Syn geeft is fvvarten ind , fyn lichaem wit papier

.

Dit fchepfel , foo het is , dat heb ick moeten baren

,

Dat heb ick op-gequeeckt tot aen fyn rijpe jaren j

Ten had geen vrouwen hulp
, geen pap , ofmoeders fogh,

En des al niet-te-min foo leeft het heden noch

.

Siet hier komt nu het wicht gekropen uyt de doecken

,

En wil , gelijck het fchijnt , de landen gaen befoecken
j



P APIERE KINT.
Het meynt 't is langh genoegh in duyfter op-gcvoct

,

Het wil de vverelt lien en wat men elders doet

.

Maer fchoon al ifTet teer , noch kan het felle Dagen

,

Noch kan het ongemack en harde nepen dragen

:

Offchoon een nijder grolt , ofdat een (potter bijt

,

Noch fal het jeughdigh zijn oock in fyn ouden tijt

.

Al is het van papier , noch fal het langer duren

,

Als dat ick eertijts fogh gewonden in de luren

:

De vruchten mijner jeught wel eer by my gepluckt
Zijn meeft al van de doot in haeften wech-geruckt

.

Van negen leefter twee , en die zijn beyde vrouwen

,

Nu buyten mijn gefin door middel van het trouwen

,

Nu fonder mijnen nacm . Maer dit mijn jonghfte kint
VVil melden wie ick ben al vvaer men jonckheyt vint

,

Al vvaer men trouwen kent , al vvaer de befte finnen
oeftcden haren tijt ontrent een heyligh minnen

,

Ontrent een reyne trou die van den hemel daelt

,

En door een ftil gcmoet tot in de ziele ftraelt

.

VVel aen
, Papiere kint , ick kan het nu gehengen

Dat ghy fulc henen gaen , en in de vverelt brengen
VVatgby van my ontfinght ; befoeckt de foete jeught

,

G,

Macr vveetdat ghy met eer oock elders komen meught

.

n
y dracght in uwen fchoot dat vrijfters kan behagen

,

uat mannen dienftigh is , dat in de lefte dagen
De ziel haer voedfel geeft : ghy draeght in uwen fchoot
Dat trooftverwecken kan oock midden in de doot

.

0
lchoon

gty fomtijts melt van lo/Te minne-treken

,

CU
een

.

rvvacke zicI ter zÜden is geweken,
£»hy prijft geen flim bejagh , maer kanter tegen aen
fcn toont wat reden eyft , en noodigh is gedaen

.

" heeft van ouden tijt geen menfch oyt konnen laken

,

"et is by wijlen nut de feylen aen te raken

.

* * * * z VVie
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Wie flimme gangen melc , en rechtfe na de deught,
Die pleeght eë dienftigh werck ontrent de woefte jeught

.

Soo geeft ons Mofes felfs niet vveynigh trou-gevallen

,

Daer uyc men {peuren magh hoe jonge finnen mallen

:

Maer vocghtcr ftrenge tucht en Godes wrake by

,

Tot af-kecr van de luit en fnoode hnokerny

.

Genei: ;+ Hoe Dina nieufgicr is , en gaet in vreemde fteden

,

En wat haer teere jeught voor aenftoot heeft geleden

,

Verhack hy nae den eyfch : maer hoe de vrijfter (chreyt,

En hoe dat Sichem fterft , en blijft niet ongefeyt

.

Num. ifl Het dertel minne-ipel dat Cafby quam bedrijven

Dat heeft de groote man ten vollen willen fchrijven

:

Maer hoe dat Phineas haer in de leden ftiet

,

Verfvvijght in dat geval de vvi jfe fchrijvcr niet

.

Genef. 39. Hoe 't wijfvan Potiphar eens Iofeph wou bekoren ,

En gafhem tot de luft al vry wat harde fporen

,

Verhaelt de groote vorft : maer des al niet-te-min

Menfieter reyne tucht, en diepe wonders in .

ï.Sam.ï 1. Men leeft hoe David viel in ongeregelt minnen

,

En fvvierde buyten fpoor door ongetoomde finnen

:

i.Sam. 12. Maer wat hem Nathan fey , en watter meer geviel

,

!
3- Dat gaet hem die het leeft tot in de diepftc ziel

.

j.Sam.13. Hoe Aramon door bedrogh de maeghdom gingh beftoken
Van haer die voor fyn luft hem fuypen meynt te koken,

Heeft Samuel verhaelt : maer heefter by geftelc

a.Sam. 1 3. Hoe dat oock door bedrogh de lincker is gevelt

.

2
*

2kJ
' De groote Salomon verhaelt ons hoere-treken

,

Pro. 7. En hoe een lichte-koy is fneegh in liftigh (preken:

Maer watter voor een vrucht aen defe boomen vvaft

,

Dat ftek oock boven al de vvij'fe koningh vaft

.

Sufanne 1. Hoe dat Sufinna voer , en hoe de moode boeven
6t

' Haer kuyfheyt onder-gaen , en haren man bedroeven

,

Wert



P A P I E R E KI N T.
^ert elders klaer geilen : maer yder leerter uy t

En
Vat Vo°r een harde ftraffoo vuylen daet befluy t

.

t
sJ

V

k

aerom meer ge ĉy£ ? c verhael van boofe treken
tektnael aen het volck een plaefter voor gebreken

;

e vveten
, als het vverck na rechten eyfch betoont

"oe alle flim bejagh ten leften vvort geloonc

.

«J liet in ouden tijt een Have droncken maken

,

ï
vyijl hy beiigh was met rifpen , fpouvven , braken

,

°o vvert de guyt gcftrafc ten aenfien van 4e jeught,

Si ï ^ Van
^uact Ü̂U vvi

i
cken na de deught

.

Cdaermijnoogh-gemerek- en, wie het pooght te laken ,« is my nut geweeft in veelderhande faken

:

jck acht hem liefde weert die van de liefde fchrijft

,

vv r
en hy in de tucht en in den regel blijft

.

En
C
*?etnu,teer gevvas > door-wandelt onfe landen,

fcyft oock even-felfs door ver-gelegen ftranden

^
k geefu des verlof, ghy meughc op heden gaen-

^uock naer het heet Brafil , ofna den Indiaen

.

n vint in dat geweft oock heden foete lieden

,

jer en vvare fucht aen alle kunften bieden

:

^cn vmter Ncderlants , men vinter Hollants bloet

,

En f°h°
niet en is dat 11 ver^hncken moet

.

V -?n Shy nu tcr «jt maer Hollants weet te fpreken,

^ korten ftont geen ander tael ontbreken ;

En?"
deftiSn man dic Ieert u Roomfche fpraeck,

Ghy f ]
Vs VOor die rcy ft aJ vry een nutte faeck

.

£n onA j
in voIIeert al hooger mogen fvveven,

Gh C i

behulp °°ck eldcrs konnen Ievcn

:

y lult dan zijn verftaen van menigh geeftigh man

,

Maer

C
" nU tCr ti,c Scen kennis houwen kan .

So0 ^ y huyrens lams vertoont u nieuwe boecken

,

§acc voor alle dingh ons Hollanc eerft befoecken,

* * * * 3 Daer
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Daer fulcghy zijn onthaelt van menigh gau verftant

,

En Hollants eerfte ftadt dat is u vaderlant .

Wilt ghy nu mijnen ract , (om niet te zijn geftooten )
Soo neemt eerft uwen vvegh door onfe bont-genooten

:

Daer vvort u ronde tael van yder een verftaen,

En ghy mooght onbevreeft in alle fteden gaen

.

Doch Brabant even-wel en hebje niet te fchromen

,

Daer heeftal overlangh u maeghfchap mogen komen

.

En lieve , vvaerom niet ? de kunft is fonder gal

,

En heeft van ouden tij t haer vrienden over-ai

.

Maer als ghy door het Sticht tot Wtrccht zijtgekomen

,

NaScbuermans edelpant dientflucx te zijn vernomen,
Die heeft het foet gedicht en alle konften lief;

Ghy , daerom groet de maeght , en geeft haer defen brief.

K^itn 't wonderfluck van onfen tijt

,

T)atgfy
, ê lonckvrou Schuermans zijt

.

PRinfefte } <x>viensgemoet merlieft op oude boecfyn ,

Noyt dwaesheyt heeftgepleeght die jonge liedenfoec{en

:

éMaer die uyt hooger drtfi werfcheyden man dejeught
,

Geen ander liefde draegbt als tot deWare deught .

Tot kunften mvetenfchap , tot njeelderhande[puk$n
,

En 'Wat in eenigb men/ch kan njvijfèfinnen maken
,

En rvvat in eenigb hert de beftefinnen prent }

Soo dat eenyderjchrickt die uwegaven kgnt

.

Ontfanght mijnjonghfte {int dat aen u mVertgeforden
,

En mits bet in het laat geen moeder heeftgevonden

,

VVeeJlghyer moeder man
s ghy zijt man mijnen aen

,

Vermitsgby door de kunft u bed alleen bevvaert .

Een kjntgelijc\als dit dat {an ooc{u betamen
,

Tenfalgeen teere maeght
,
geen mryfter oyt befchamen

.

7

0

Ic

G
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PAPIERE KIN T.
^figge noch een moei >ghy qjt <van mijnen aert

,

trmksje nevens mypapiere kindets baert

.

En
d°en 3^kn een maeght bedrijven,

*sd niet~te-min en maeght en njrijfter blijven

:

% daeram ^vveeftgeruft , 00^ als u ditgefchiet ,

aldusgeteelt en quetft den maeghdom niet

.

°™fooje niet en <vvilt den naem <vèt moeder dragen
,

J**t een rvoefler-fynt u niet enfou behagen
,s°o laet ten minften toe dat mijnpapiere fynt

^^ghfeggen ruvieje zjjt alwaer men menfchen <vint

:

$nd
t0°nen aen ^et ^°^k.ufoet en eerbaer <-vvefen

y

* H h^en naem oockJLaer magh Tyngelefen , \

» lieve
3 rvvaerom niet ? rvvant dit u eygen beek

ni*geen anders rvverc^hetürvanugeteelt.

Gh
V

n
Ct aIs fy dcn bdefCl1 hebbcn over~lcfen »

y wit in haer vertreck en by haer mogen vvefen

:

%r falfc gaen befien ofghy oock vveerdigh zijt

Ma u
y mCt U omhael^ quiften haren tijt

.

ghy noch even-wel en hoeft u niet te fchromen 5

" ü toe-geftaen oock by een maeght te komen

.

en maeght die niet en trout , maer in haer kamer fit

,

00 i
Cr^ niCtom ccn man

> maer voor ^e vverc^ bidt

.

öich
CenC duS ^C m̂t dlC kan bicrkkcn vin(kn

ac* niet aen het vleefeh , maer aen den hemel binden

:

y vveeft daerom geruft , maer draeght u na den eyfch

V v j
°" c u huyten fmaet en fedigh op de reys

.

00Ji

Cr

^
efc geen maeght fyn leven oyt bedrogen ,

°p haer goeden naem geen fvvadder uyt-gefpogen y
1 bracht hy daer hy quam een vrolick vvefen in

,

ql j
C VVas hy fonder Sal cn ecfhaer niet-tc-min

.

Off a
gcll

^
ck als^

'

En vvilclcr yemant mallen

,

°°der eenigh mcnfch uyt fvvackhey t komt te vallen

(a) Opdat
ick geen

raetfels en

fchijne te

fpreké, foo

(al degun-
ftighe lefer

gelieven te

verftaé,dat

het beek va

juffrouw

Scbuermans

hier achter

geftelt , by
haerfelfs>

en nae haer

felfs,uyt eé

fpiegel is

geteyckét

:

en nae de

ghedane

teyckenin-

ghe by my
gedaé fnij-

den. Ydcr
oordeele

den leeuw
na de klau-

we.

Soo
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Soo leyc hem metter hant tot in u ftü vertreck

,

Daer yder balfem vint oock voor een ftacgh gebreck

.

lek meyn u lefte deel : daer leytetin verholen

Dat ons te rechte brenght wanneer de finnen dolen ;

Ontfluyt dat aen het volck als ghy het dienftigh vint

,

Maer hout u by de jeught die eer en tucht bemint.
Neemt u geen quellingh op , fchoon u de fpotters laken

,

Maer weeft in u gemoet getrooft in alle faken

.

» Wie vreemde landen Ctet , en lange reyfen doet

,

» Die ftelle voorgewis dat hy verdragen moet.
» Wie veel by menfehen komt , oftimmert aen de wegen

,

» Die vint meeft al het volck tot nijt of{pot genegen

.

» Ghy alfje dit vergifontrent u voelen fult

,

» Soo neemt tot u behulp een plaefter van gedult

.

» Daer is geen ander raet j het zijn gemcene piagen

.

» Hoe kander eenigh werek aen alle man behagen ?

» Waer is foogauwen koek , die oyt een fa^e maeckc
» Die alle memchen dient , en alle monden fmaeckt ?

Wel aen nu , weerde kint , ontfanght uvvs vaders fegen

,

Die fal u dienftigh zijn op alle vreemde wegen

:

God geefdat nimmer menfeh met u verkeeren moet,
Die niet en gaet te werek gelijck het bietjen doet

.

Nu vrienden die bewoont ons vaderlantfche palen

,

Ofwaer dit mif-geyvas mifTchien fal komen dvvalen

,

Jck bid ontfanght het wicht, en doetet goet omhad,
'T en hoeft geen rijeke koets , en min een gulde fael /

'T en is niet op-gevoedt ten dienfte van de luften

,

Oock op een vueren planck daer Cal het konnen ruften

.

Hy dwaelt, na dat my dunckt , die van fyn vvefen k'laeg^

.

Ten finght niet onverfocht, \ en fpreeckt niet ongevra^'
T en hoeft geen ^terhek kleet als eertijts princen droeeen

,

Een rock van enckel leer dat kan hem vergenoegen :



PAPIERE KINT.
jndicn hem yemant fchenckt een bant van fijde lint*u« neem ick voor een peyl dat hy de kunft bemint

.

•« c wicht en hoeftet niet : het kan met flechte banden
v * 1 varen over zee oock in de verfte landen $

«et is voor hem genoegh indien hetgunft geniet

,

I
,

tn een billick ooghfyn feylen over-fiet

:

£ca het fynen weertmagh fegen achter- laten

,

door een ftil beleyt een maeght ofvrijfter baten

,

Ut dat een jongh-gefel maghleeren uyte daet
Uen gront van goet beleyt ontrent den echten ftaet

.

So
er cer !ck hier befta mijn reden afte breken

,

o moet ick noch een vvoort tot onfen lefer fpreken

;

V

y

m dlei

L
CCn k°rt bc^ ri^ 5 om flucx te mogen tien

H0o
Cr nU befts de vverelt aen te bicn

.

Of
°rt Vncnt

J ^ee^ u de' geeft ontrent de jonge vrouwen

,

QB
e niet bcquaem om meer te mogen trouwen

,

f Inel

j

c naer het graf
, ontfanght my defen gaft

,

Een V U verftaen wat op u vvefen paft
>

Q
ydcr in het zijn

. V Vilt ghy wat vrolicx lefen

,

«net tegendeel by wijlen treurigh vvefen

,

l«Jgen uytet vlcefch ontrent den ouden daah

,

Ghyra
al,e ftofdic u vernuegen magh

.

*

Donrr '

Cn VVccft Segroec •
Dit had iek u te fe

«jet vry m jjn be ley

t

cn vviltct overleggen

:

loojc noch mifprijft mijn voorgenomen wit,00 koom ick tot befluyt, en fegh\i , lefer , dit

:

*** dkgefcbnft mijn tqt rverquifite wefen,p t noyt uwe» tijt met dkgefcbnft te lefen ;vt bonje mijn -uerfiant niet wel te zijn bejleet

;

*oogeeft ufmnen Wercl^daerghyyet beten Weet

.

* * * * *
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Defen allen onvermindert foo moet ick by

het voorgaende noch dit voegen , goet gun-
ftige lefer : te weten , dat by my gemerckt zijn-

de , hoe dat veel ervaren lieden voor een ghe-
woontehebbe , eerft te ftellen de regels tot ee-
nige wetenfchap dienende, ende daer nae de
exempelen op de felve -paffende; ickhetfelve
hebbe goet gevonden nae te volgen . Ende
alfoo ïckdoor een vorigh Boeck geleyt heb-
be de gronden van een goet bouwelick , en
een af keer gepooght te maké van quade gan-
gen die in foodanigen gelegentheyt figh open-
baren

j
foo hebbe ick dienitigh geacht , by de-

fe jegenwoordige mijne oeffeninghe de fake
door exempelen meerder klaerheyt te geven

.

Onder andere is mijn betrachtinge mede
geweeft , telcken nieuwe gevallen en van een
byfondere uyt-komftevoorteftellé: teneyn-
de om door de verfcheydencheydt van doffe,
geduerighlijck verfche bedenckingen in den
lefer te verwecken

5
opdat alfoo yder een yet

wat hier foude vindê dat op fyne byfondere
gelegentheyt foude mogen flaen . Waer in
ick meyne foo veel gedaen te hebben , datter
by-naelt niemant en fal gevonden werden , of
hy en fal aen het een of het andere trou geval
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VOOR-REDEN.
Jneygenkonnen toutfèn en ter preuve fei-
len. Oock heb ick de gevallen in dit Werck
gebruyckt niet erdicht , ofte in mijn eygen
reyn gefmeet, gelijck het gebruyck van de
oeten veel plagh te wefèn : maer ick hebbe
eter gevonden, de gefchiedeniffen van goe-

ae Ichrijvers te ontleenë., om redenen by ee-

««en wil ick den lefer gebeden hebben figh £
aer aen niet te willen ftooten , dat ick de oiK-'p---
eendegefchiedeniflenbreeder hebbe uyt-ge-^^
eten als die by de oude ichrijvers gevonden q -

ls
'

3dd5

JJige geleerde wel acn-gewefen

.

a
Ondertuf- ™£%'

H
n -

' chap.jf. De

troü bonnet

nét a efcri-

e pour dö-

/ )
**********

t

^raen
s
wa™ de gene die van het ambacht

;iev pIaiflr

jn> wecen hoe verre een befcheyden penne Scprotit au

oodanigen gelegenthey t vermagh te gaenSÖ*

di k j'
en wac de kunft onzent de omfian-SS-

d
gneden der faken is geoorloft. b En fotodSÏÏji

Jtnt ionderlinge tot beterglimp van de (toffe, ÊSÏÏT
/«tetoc meerder vermakelickheydt van droSS?

lc*
:
op de welcke al mede plagh ghefien teSJS?

n

cr<kn
. En ten dien eynde hebbe ick nietSï
S
k door koPere P]ató , maer oock doorHES

^ hooft-lettersfelfs, het byfonderfte van de&SS
^chiedcniflèn aen den lefer wille vertoonen. S£S

s'entrete-
**otj

|jÏ^Sk
o^f£K.a

?.°
yCn f°rC

.

e Veri"bIeS cvene™* toures fortes
;
les difpofin7& di-

öi**e$VtS,^£f%,Iccncc
f
vn ™»? ' ^ ft" 'e Püotis de 1'lufto.rc aflicd beaucoup de circon-

* * * * * Noch
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VOOR-RE DE N
;

Noch heb ick geoordeelc dienftigh te we-
fen

,
by mnniere van tTamen-fprake door twee

perfonen van byfondere ghelegentheyt , de
vraegh-ftuckcn uyt ydere gefchiedenifTe rij-

fende wat naerder te doen ondertaften : dan
het feJve en is bymy niet over-al in volle leden
ghedacn konnen werden, vermits mijn ampt
fgeducrendc den tijt dat ick met het voorfz.
Werck befigh was ; my veel befwacrlijcker
quam te worden als wel te voren . In vou-
gen dat ick mijn begonné ontworpnaereyfch
van faken nieten hebbe konnen vol-trecken:
maer hebbe de vervullmge van verfcheyde be-
denckelicke vraegh-fluckcn ghelaten aen het
oordeel van den ervaren en geoetfenden lefer

.

Tot beiluyt, vrienden
, mijn oogh-merck

in defen allen is geweeft mijn finnen behVh te
houwen

, ende alfoo beyde te fware ende te
lichte gedachten van de hant te wijfen , de Ne-
derlantfchc tale te verciercn , de Hollantfche
gedichten facht-vloeyende en fonder ftoot en
ilop-woorden te maken ; ten eynde de felve
eenpaerlick en fonder ftuyten gelefen moch-
ten werden

.
En boven dien onfe Landtfe-

nooten met vermakelickheydt wat goets te
doen lefen

, en daer door bequamcr te maken
tot
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TAFEL
VAN

Het tegenwoordigh Boeck,

Bet volgende VVerc\beftaetin vier deelen , vvaer van
het eer/ie deel begrijpt nsijfbyfondere Ttou-gevallen ontleent

uyt de ff. Schriftare.

HEt eerfte daer van is de befchri/vinghe
van 't houweiick der eerfte Yoor-oude-

ren Adam ende Eva . Pag. ^

.

En volght by die gelegentheyt een onder-
linge t'famen-fprake , waer in wert gehan-
delc van verfcheyde bedenckelicke vraegh-
.ftucken ontrent den echten ftaet: ende on-
der anderen*

i
. Offet alle menfché geoorloft, en dien-

ffigh is te trouwen , dan niet

.

z. Offet beter is getrout ofongetrout zijn

de te leven

.

J. Wat middelen prijfTelick zijn om een
vrouwe te bekome , en hoedanige niet.

4. Hoe veel het gebedt, en de in-vallen

daer op volgende , is toe te fchrijven in

defe gelegentheydt : en fonderlinghe
exempelen daer op flaende

.

5'. Offet beter is onder houwelickfe voor-
waerde te trouwen , dan niet

.

I. Vrouwen weyger-kunfte in 'tgeheym
van 't houweiick. Pag.37.

J-jEt volgende trou-geval , wefende het
tweede > vertoont aen den lefer een hou-

weiick van drien ; dat is , van lacob met Lea
en Rachel , Labans dochters . Pag. 47.
En by gelegentheyt van 't felve een tTa-

nien-fprake , daer in wert verhandelt >

1 . Het ftuck van de Polygamie, ofte veel-

wijvigh houweiick.

t. Van de dwalinge ontrent de perfonen

in't ftuck van houweiick , en wat voor
werekinge de felve voort-brenght

.

3. Van dehouwelické die op fchoonheyt

haer oogh-merek hebbé, en hoe verre

de felve geoorloft ofongeoorloft zijn

.

ende diergelijcke vraegh-ftucké meer.

Pag.öïJ

f^Et derde trou-geval behelftde befchrij-

vmge van't houweiick van Athniel en
Afcha dochter van dé vorft Calcb. Pag.74*
tot pag. 91.
En by gelegentheyt van't felve ec t'famen-

fprake op bedenckelicke pointen :

1
. Op de houwelicken van State.

*• Op de macht der Ouderen ontrent het

belleden van hare kinderen , en of bey'
der bewilginge wert vereyfcht, da nier.

3. Op de gelegentheyt van jonck-vrouvvé
die als prijfen voor-geftelt werden om
niet fterekte des lichaems , worftelen t

fnel loopé , of diergelijcke oeffeninge 9

gewonnen te werden . Pag. 9>
En by die gelegentheyt in 'c voor-by gaen >

De y*fchrtjvwge van't houweiick van Hif'

fomenes en ^Atalante , uyt de oude Poëten
Pag'93-94- en vervolgens

.

f-}Et vierde trou-geval beftaet uyt de bc-

fchnj vinghe van den Maeghden-roof de*"

BenjamijcenteScüo. Pag. 1 01. tot 1 *!•

Waer op volght

,

1. Een onderfoeckvan houwelicken door

ontfehaken te wege ghebracht , en &c

macht der Overighey t in dien deele.
2. Van de ontvoeringe met wille van eei*

jonge deerne ghedaen, en of de felv*

ftraffe van ontfehakinge verdient.

3. Ofeen vrou-menfeh willende trouwe"
met haren ontfehaker d'Gverheyt ful<*

behoort toe te ftaen , dan niet.

4. Offet waerachtigh is dat eé jonge deer"

ne dien liefheeft , die haer eerft van
renmaeghdom ontfet> &c. Pag.i* t#

gY het vijfde trou-geval wert befchrevej
1

het houweiick van David met Abig^''

Pag.u8.tot
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r
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I
Je

E . TA
^^gekacfu

CS€nthcyt werden inonder-

X

'^e n°uvvelicken van weduwen ende
^uwenacrs

: en offet beter is ee goet

nemen^
Uaet weduvve ten wi

j
ve te

1

^ ho
r
UweIické &e door tuiTchen-gaë-

e peilonen uyt werden gewracht , en

3 ri k
Icxdien%his,danmet.

'

^
e ^uwelicken daer een man een fne-

b 5 verftandiger of wijier vrouwe ver-

£ L,
kieftals hyfelfsis,

4. Ofeen vrouwe aen een dronoken man •

de fchuldige goet-willigheyt moet ge-
ven , dan niet

.

T.Van nieu-gehoude die in't harnas be-
ilapen worden

.

6. Of men een man of vrouwe bv tefta-

mente maghbefetten. " Pag. 149.
7. Een grooce menighte van twijfefachti-

ghe vraegh-ftucken , foo over vryagien
als het houweiick feits . Pag. 1 ^

,

HET
TWEEDE DEEL

^ejlaetuyt Trouwgevallen ontleentvan deoudtfie tijden

meft de ^Mfcbe htjiorien.

hetongelnck

,

reliek van Crates en Hipparchia . *

^aer door ïn k 7an
?a8- 1

6

* ' tot Kg.W-
ï.0^r bede^kei:komt,

trouwe
ljt^ 1S dat

>
der f>'ns Selii^e

2" Of
mehrt

willendc trouwen
, fyn hey-

meAn/CbreckoPcntoenmo« *• »-
ftieh ,V

V0°r nieu-getroudefuIcx dien-

ft.
vle^n

.

n,alkanderé tC beter te mo'

*fi*p
J
A**fi

elv*n ******* l'fchiede

**ifS * *'*'*<]>'• dienende om mzn en
*'?*&* een "MUI om malkander*

3-Ofe 7wr«- Pag. io6.

h^beJonS^ d^rne eenkint te voren

^k vé r
e
|
dladt

' Wcx, ten houwe-
baren

ht 2ljnde
> beh<>ort te open-

2iinde
CX
k
naC

r ,

het ho"welick geweten
fc^eYdL ,

Ivc daerom ™gh ghe-
5 'Ofj0

nwerden
-

mHd°chte
,
rs voor haer felven een

6.0f^°^verfoecken.
u
yt-wenHr ^

e trouwcn vcmant d*
heeft"^ en fienelicke ghebreken

°°rfaerl
gentIlck dc bevveegh-reden en

g^hevV
S

^
anliefde

-
En by die gele

*lotfelicy'
fvvtede verhael, van een

tn9Ho
tn'val *"> haliaenfcbe jonck-

ver-g*hmen
, tnm houweiick daer

uytontfiaen. Pag. 1 16.
Een derde in-vaüende gelegentheyt

t van een Zeeus
houweiick

, te vvege gebracht door gevaer des
levens

\ dao anders nieu tn wilde vallen.

Pag.231.
Een vierde gefchiedenijf^in Hollant voor-gevallen

,

vaneen houweiick gevordert door ' t pynclick
genefen van een af-keengh gebreck, om de vrij-

fier te behagen . Pag. 245.
Een vijfde geval, roerende eenfonderlicken onlufi

midden in delujlplotfdick ontftatn. Pag.l^.
Eenfefle verhael , van een jonge vroum die haer
van fchoonganfch leelick maeckte, om haren
man te behagen . pag, Z 66.

{-]Et tweede trou-geval beftaet in 't verhael
van een fonderhnghe gefchiedeniffe van

twee Grieckfche jonck-vrouwe by een edel-
man op eenen dagh verkracht : en het be-
denckelick gedingh daer uyt ontftaen

.

Waerdoorin bedenckenkomt ,

Pag ' Z7*'

». Of een verkrachte dochter wel doet
haren ontfehaker te trouwen

.

2
. Of een jongelingh wel doet een deerne
te trouwen , die by een anderen ver-
kracht ofonteert is

.

3. Ofeen eourtifane , ofeen vrou-menfeh
dat met haer lichaem gewin heeft ghe-
daen , dient getrout

.

4- Eyndelick van houvvelicken door het
verbidden van mifdadige te wege ge-
bracht. Pag. 207.
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T A F - E L.
JN het derde trou-geval wert verhael ghe-
maeckt van een vorftelijck houwelick, ver-

oorfaeckcdoor eé droom ofnacht-gefichte

.

Pag. 307.
En wert by die gelegenthevt onderfocht

,

1. Van wat gewichte dat droomen zijn,

fonderlinghc m de gelegentheydt van
houvvelicken . Pag. 337.

2. Hoe men goede ende goddelicke droo-
men kan onderfcheyden van de bedrie-
gerijen van de boofc geeften. Pag. 3 3 9.

3. Wiens finnelickheydt gevolght moet
werden , foo wanneer een vader en een
doelleer , d'een met defen , d'ander met
genen vrijer genegen is eenhouwelick
aen te gaen. Pao

\N 't vierde trou-geval wert befchreven het

houwelick tuffchen Cyrus en Afpafu y dac

is , tulTchen een groot-vorft , en een geringe
lant-vrijfter : meteéfpoock-vryagie tuffché
beyde. ' Pag.342 -

Waer uyt dan komt t'ontftaen het onder-
lbeck

>

1. Van fpokerije dis in liefde gebruyekt
wort

.

z. Van de kracht der minne-drancken

.

3. Van teyekenen en charafters om liefde

te verwecken , en diergelijcke .

Pag. 3 79;
Het verhael van de wonderbare liefde van dé

keyfer Charlemagne, niitfgaders van Ch3>
Selim groote Mogol . Pag. 379. 380.

HET
DERDE DEEL,

"Behelfende verfcheyde gefchkdenijjen onfen tijt naerder

lemende als de ^voorgaende , oockjenige onLngbs voor-gevallen

.

In-leydinge. De Wijfheyt fpreeckt , tot uyt- 1

^eggi"ge van de Titcl-plaet . Pag. 387.

HEt eerfte trou-geval is't houwelick van
Emma, jonge prin$elïbj en docliter van

den keyfer Cluilemagne , met Eginart des

felfs Secretaris . Pag. 391. tot 41 9.

Waer uyt ontftaen de volgende vraegh-

flucken,

3 . Of het dienftigh is een houwelick te

vorderen door figh meefter te maken
van de eerbaerhe) t van de gene die men
ten houwelicke verfoeckt

.

2. Wat een vader vermagh of behoort te

doen , ten aenfiene van een dochter die
j

.buyten fyn wete ofdanck met trou-be- !

lofte ofte by-flapen haer ontgaen geeft. 1

3. Wat in fooiinigen gelegenthevt beter
|

is hart of facht te vvefeu : en daer toe 1

bcdenckelicke exempelen

.

4. Cl een vader fyn dochter magh ont-er-

ven > vermits iy buyten fyn weten , of
tegen fyné danck getro ut is . Pag .411;.

[^Et tweede trou-geval begrijpt in figh het

houwelick van koningh Ulderick van
Bohemen ter eenre > ende^ Piiryne Boccna

een herderinne ter anderer zijden. Pag-4i4*
tot Pag. 461.

En wort by defe gelegenthevt onderfocht?
1. Ofprinsen wel doen figh te verfeilt
met geringe vrou-perfonen.

2.. Of gehjekheyt van gebreken dienftigh

is tot eendracht van de gehoude

.

J.Bcdcnckcnheyt op de fchoonheyt def

vrouwen

.

4- Van hetqueeften dat in fommigege-
wellen van Noort-Hollant wert geieyx

gebruvrkelick te welen

.

f. Of vrvnioedigheyt in jonge maeghdefl

pnjflèlickis ,danniet,&c. Pag.46 1 '

|-]Et derde trou-geval behelfende een
faem houwelick tuffchen eé Spaens edel-

man ter eenre, ende een heydinne ofte Iant'

loopfter
( foo doengemeynt wert )

teratf'

derer zijde : met eenige byfondere tuffchen-

vallen. Pag.47 1 '

Waer door in onderfoeck koomt ?

1 . Den oorfpronck van de landt-looperS

(anders heydehs genaemt.
) Pag.4 1

^'

2. Of men uyt den pols kan gewaer woi-

den dat ) emant verheft is ; dat is , of<|?

lief"



het

dac

«5

jjefde eencn byfonderen ader-flagh is

«ebbende daer aen de felve te kenné is

.

?,Qf Pag- 516. 5:17.'
'
V. u>'te hant van yemant toe-komende
lngen ofyemants heymelickéaert ge-

jevt'kan werden. Pag. y 20.

de
menoP houwelickfe faken, ofan-

ere toe-komende dingen, mach on-*rfoeckdoen. Pa^o.
•van de Phyfiognomie oft wefen-ked-

lich
1 Cn wat uyc necSeIaet' geftake des

cnaems
, en diergelijcke voor-gefeyt

fond
n'val poëteück verhandelt, van liefde

li»r

£r ^en verweckt, è/i fchoonheyt blinde-

de,v!r'
de &evaliis een Franfche gcfchie-

en v 1 J San^ch vreemt, fonder exempel,

En 4I doortrapte rancken . Pag. 542.

u 0i
uyt defe volgende bedenckingen

,

'

fch
1 8°et is trou "beIofte te doen tuf-

nen kinderen in de wiege , ofanders

z. Sr
lnder-iarigh zijnde.

'

we
an

|

nCCr dc vrouvven mogen her-trou-

»nan
a^we ĉn °fu >'t_bln ven van liaie

hc^ft
30^ van mans wat werckingcin

4* Ni i
van noilwelick uyt-brenght

.

'kra 1

"knooP in Vrancrijck van wat

vvert
Cn e^2ent ĉnaP aldaer gehouden

*

ee
k*nt datm over^Pe^ IS gewonnen

de

niger wijfe vvettigh genaemt ka Wor-
k>j

n
> ende om wat redenen. Pag. 5 66.

en de^ Verhael beftaet in de Praehtige
niUs

Vel?
hef-koferije van MarcusAnto-

Patra u*
c"?vei"fte van de Romeyne, en Cleo-
oningmne van Egypten . Pag.

5 76.

*

'de

TAFEL.
Een by-voughfel van een droevigh trou-gtviü

tuffchen den koningh Mafanijfa en de konin-

ginne Sophonifb*. Pag.óoj.
Een Hoüants trou-bedrogh onlanghs voor-geval-

len
- Pag.611.

Rffen-krijgh , de Criecfche dichters na-gehtfl .

Pag. 617-
Een]ammerlick en bedenckelick verhael, dienende

tot vvaerfchouvvinge van alle enden om op
hare dochters acht te.jlaen . , Pag. 6 3 4.

£_jEt fefte trou-geval beftaet in debefchri/-
vinge van de op-koomfte van Rhodope :

eerft gevrijt ende ten houwelicke verfocht
van feven byfondere jonge-lieden van ver-
fcheyde gelegentheyt , die yder met een by-
ionder ghefpreck haer beroep aen de felve
loecken aeiigehaem te maken . Pag.662.

Waer by naderhant koomt de befchrij vin-
ghevaneen bedaeght mans liefde : meteen
tuflehen-val, vervalende het krackeel van de
Doot met de J !efde . Pag. 70 3

.

Volgt by defe gelegentheyt eë onderfoeck

,

1
. Waer op eygenclick yemant die eë vrou
ofman wiïverkiefi 1", behoort teilen.

2. Wat van houwelicke by 't lot , of dier-

gelijcke middelen te wege gebracht , te
houden is

.

3. Een bedenckinge op het trouwen van
een oudt man met een jonge vrouwe :

of een jongh man met een oudt wijf.

Pag.74r.
Volght een verhael van liefde door het vlechten

van een krans vervv( ckt . Pag. 741

.

Toe- mate , ende befluyt , bejtaende in de befchrij-

vinge van de Vrijftcr-marckt , in fommige ge-

vveflen gebrnyckeltck , én holmen aldaer bejde

leelicke en fchoone aen den man brenght .

Pag. 74*.

HET
VIERDE STVCK

*%ehelft bet Geefielkl^ HottVVelic{ . Daer in ie rvmden ü >

ïPöw T
inge va de Sond_vIoet

' P - 7'
\

de groete van den Engel

.

Op l °ntlchakin<Te van Hmi ü^.. tn_ _J? .

D^^tfclïakinge van Dina . Pag. 2

1

v gefcPre
j

flanSe in de woemjne
: en andere

Nochhtim UVt ,t0ude Teftament. 40.
^e j?er ? "°°ge-liet Salomons . Pag. 4 <

.

k Babvi
edenifre en klachté vide verlatene

^e bvf j
che vrouwen

. Pag.68.
^ionderfte gefchiedeniflèn va het Nieu-

A eftament
; als de neder-komfte en-

* * *

De geboorte Chrifti .
"

Pag. 8 2.

De lofvan de H. maget Maria . Pag. 8 5

.

Kinder-moort Herodis . Pag. 8 8.

Wonder-wercké, leere,enleve Chrifti. 92.

Deflèlfs lijden , en daer op verfchcyde be-
denckingen . Pag. 97.

Eyndelick de befchrijvinge van den jongh-
ften dagh en het oordeel . Pag. 122.

* * * Hm

v
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Jf Aer niemant dencke dat wy hier
(
ghe-

IVl lijck wel fornwijlen in lof-dichte plagh

te gefchieden) te ruym ende wijdt-mondigh

hebben gefproken . neen niet alfoo \ maer
ghy felfswort hier rechter gemaeckt om te

oordeelen of dit mijn eer-dicht ei dicht is

>

dan niet . Jck vrage dan > of yemant van u-
lieden oyt gekent heeft een jonck-vrouwe

,

Die inde Nederlandtfche >. Hooghduyt-
fchc j Franfche , Latijnfche talen > foo wel

^

{

ervaren is geweeft, dat fy daerin loffel^
J fpreken, brieven fchrijven, en dichte kon#

'

]

Die in de Gnecfche , Bibels - Hebr^'
fche talen foo wel geoeffent was , datfe d^
in de Auteuré lefen , verftaen , daer van o°

r
'

deelen , oock in fchrijven konde

.

Die in de Italiaenfche ende Engelfche^
i foo verre is gevordert geweeft 5 dtf

boecken op faken van State , ofdiergelifc*

J

by dé Italianen gefchrevê ; en daer benei^V.
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f

denT"
ne

,

mende Theologifche boecken by

brüvxkfn konde
Uyt'gCgevé

'
kfen Cnde ge"

deurV
0 de Rabkijnfche-Hebreufche , Chal-

et S >Tifche » Arabifche talen foo veel

ftaen
dde

> datfe ^ekonde lefen, ver-

confe -

Cn met de hevIiSe Hebreufche tale

nina
1Cren

5 tot revnder ende geleerder ope-

fin e
de H ' Schrift ure . Die vorder van

de, m
Vo°rnemen is geweeft in toe-komen-

en 'J?
et Codes hulpe, daer in voort te gaen,

Jc.l -

er noch by te voegen het Samaritaens ,

allee

°P ' e
*

nde Perlïfch > verwachtende

kin*»?
maer no°diee boecken tot uyt-werc-

^vanhaerloffelick voor-nemen

.

ende
C

Hiftorien
' Pcëten, Orateuren ,

libpr ?" ,

re 30ede fchrijvers , mitfgaders de

ende I0llften
» neffe,ls de Philofophifche ,

cnde
re wetenrchappen,foo wel belefen

difco
Crvaren is ghevveeft , datfe daer van

ende
Ureren

5 ende °ver de fwaerfte ftucken

fchrif
ien der feIver dineren ende in 't

Die
tellen konde.

een a-
V0°rrrefohjcke kenniflè hadde , ende

Tevf?
le
,P'rinni8h oordeel , in Theologia

felftV !?
D°gmatic4., Praótica, Elenftica :

que n n
e fwaerfte ende fubtijlfte Scholafti-

^quefhentoe.

fendg

e haer dagelicx noch neerftelick oef-

^eologig
C deeien endc metiloden der

hadde"
1 dc Schriif-konfte geen meefters en

fte en /
C Wl

i
clc6n

« j^e te boven gingh de net-

breuk
ae

t

rdl8hfte drucken , en dat in 't He-

*ari L '
S
ïlf

u
h 5 Arablfch

'
Gllccx

'
Sa~

ac, is, ALthiopifch, Latijns, Italiaens,

&c. ende de meefte Handen van dien op ver-

fcheyde manieré, als Capitale letters? Staen-

de j Loopende > kunftelick konde fchrijven.

Die in'tTeyckené en Schilder-kunfte wel

was ervaren

.

Die zijde bloemen ofdiergelijcke naer het

leven konde bordueren

.

f Pot-Ioot,

Die Teyckenen konde met <DePenne,
( Crayon, &c.

Die wiftte Schilderen in miniature, ofte

water-verwe

.

Die de wetenfchap hadde met een Dia-
mant op het glas geeftigli te fchrijven

.

Die konde Hout-fnijde, ofmet eé Penne-
mes in palmen-hout Conterfeytfels maken.

Die de wetenfchap hadde van plaet-fnijdé

tot haer eygen Comerfeytfel toe

.

Die wift te boetferen in wafch .

Die in de Mufijcque lofFelick was erva-

ren.

En van gelijcke mede in het flaen van de
Luyt.

Nu foo i/fet alfoo, dat niet alleen de hoo-
ge Schole van het Sticht van Utrecht > maer
oock menigh geleert man in Holiant mee
volle reden van wetenfchap kan getuvgen

,

dat al het gene voren is verhaelt , gelijcke-

lick is te vinden in den perfoon van Jonck-
vrou xAnri* Maria Schmmans : wiens beelt

na 't leven by haer felfs uyt een fpiegel kun-
ftelick gheteyekent wy den Leler hier in't

koper geineden gunftelick mede deelen ; als

een wonder niet alleen van onfe , maer oock
van de vorige eeuwen. En daer op befluy-

tende , fegge ick

:

0 licht rvan uwen tijt > enpeerel<van den douche l

Ghy die ons eenvve fiert , ^verciert oockJefenBoucl^.

GRONT.

v
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T SAMEN-SPRAKE
VAN

P HlLOGAMVS
Ionghman ende noch ongehout,

MET

SOPHRONISCVS
O V T - M A N

ENDE

WEDUWENAER.
j.

3.

Kort begrijp van de volgende tïanicn-fprake.

"^mentheyt van het houwelick
van de eerfte voor-ouderen.

0fh
^dienilighisteD-ouwenf

^Wefor^
15 Stront ofte ongetrouc

weJdoor middelen by hem felfs ghe-
wonnen ?

Of i

troS?fkc peribnen beho°™ te

J« Of

bi^fii
Go<

?
om een g°er partuer

de on h

C' Cn
n
aer na cé °P'ret nemen-

. le*en ï
eerfte vro"-menfch dat hem

5oet mi57ï
t0t een wi

'
fte kefen, een

moge trou--ven

i o. Of vrouwen die meer tot de huys-hou-
dinge, door haer verftant ofte vlijt, in-
brengen als de mans , de heerfchappije
ofvooghdije over de felve toe-komt f

x i
. Ofhet beter is te trouwen met offonder

houwehckfche voorwaerde 1

1 2
.
Offer inde Schrifture eenigh houwelick
kan aen-gewefen werdé dat onder een
houwelickfche voorvvaeide is aenge-
gaen?

ï 3 • Of 5 ( indien Adam niet en hadde geval-
len jonder de menfchen voor-teelinge
plaetfefoude hebben gehadt i

14. Ofde vvoordé waften vermenighfuldight,
by God tot de eerft-gehoude gefpro-
ken , een gebodt in hebben dan niet f

fj%hev/
; Cy

i
1V °P fchi

i
n van God-

di«Uaen
f
acht m de k^cke > of

Wen
1 ?
^«^«fclick yemant te trou-

Of •

m>Sen?°0rt «f™*™ die geen
V°<* teJE?

°m hu
-
YS-houdj»Se » S . OfAdam Eva beflapé heeft noch in den

Ofa|j

paradijfe wefende {

^iSfitïSt ^•Weyger-knnftmetheufcheeerbaerhevx,
cn vvat iulcx eygentlick fecgen wil

" ghcbruyckt ontrent het geheym des

Of[, houwehcx, de vrouwen aengeprefen.

A c

~



Aenmeuckingen
SOPHILONISCVS.

HOe dus, Philogame , al weder alleen , in

defe eenfame plaetfe i

P h i. Ia,weerde Sophronifc,e,ick ben hier

al dickmael eenfaem , en dat om eyntelijck

eenmael uyt de eeniaemheyt te geraken .

S o p h. Ghy Ipreeckt raecfelen , nae my
dunckt , fpreeckt ront en klaer , jongelingh ,

foo ghy anders wilt verftaen werden

.

P h i. Om verftaen te wefen ift dat men
fpreeckt : en ick en weet niemant van den
wekken ick beter wenfche verftaen te wer -

den als van u , weerde man . 'Tis u kenne-

lijck dat ick tot heden toe eenlaem en onge-
paert leve , en efter en iïfet myne ghelegent-

heyt, oock mijne genegentheyt niet, dus lan-

ger te blijven , en daerom heb ick even hier

te defer plaetfe in mijn eenigheyt nu al dick-
mael met ernft over-leyt hoe ick becjuame-
lijck uyt defen eenfame ftaet tot, een gefelligh

leven loude mogen komen.
Sop h. Wel,wat ifiet dat u daer noch aen

hapert , goede jongelingh

»

P Hi. Dat ick noch te wreynigh kenniflè

van faken hebbe in die gelegenthcyt,en noch
de rechte gronden niet en weet van dat groot
werck. Ick en ben niet gefint ten houwelick
te gaen als de onreyne dieren in de Arcke de-

den, want de felve,niet wetende tot wat eyn-

de fy lieden daer in trade,wa: ender in en qua-
mender weder uyt even alfo als fy lieden aaer

in waren gekomê,iiit is, cnreyn en o/igaÜck.

S o p k. Ick en Ican u dat r in geen enge-
lijek geven, Philogame, want ick hebber
vele ghekent en kenner noch heden eenige

die in het aen-gacn van hoer houwelick even
hen foo droegen ah ick een fekeren knecht
eens hebbe weten doen , aen den vvelcke fyn

heere bevolen hebbende in haeft om een

boodtfehap te gaen, op alfukken plaetfe, da-

delick foo haelt hy de plaetfe maer en hoorde
noemen , met een dom en los hooft figh der-

waerts fpoede , (onder verder ce verftaen wat
hy daer te verrichten hadde , en ter plaetfe

ghekomen zynde , doen mac r eerft begui te

uencké wat de reden mochte wefen waerom
hy daer gekomen was , en die niet wetende

,

wert gedwongé te rugge te loopen tot fynen

heere, om fulcx te gaeu vragen. Seket alle de

gene die alicen te gafte gaen om hen fat te

eten , maer en reyfen om wat nieus te fien, en

jCcchts ten hoavv'eacke komt* om dé rafi van

een vrouwe tc genieté,die en hebbe geenfins

giictioffen Jifcc reent wit en oogh gcniei.ek

daer fy Heden op te Hen nadele. Kceiiifinnige

lieden gaen te gafte meer om door geme^'
fchap van goede reden en feden hare geeft iC

vermaken, als om metfpijs en dranckh^
lichamen te belafté : hare reyfen ftrecken

niet om eê nieus-gier oogh/maer om eé

begeerigh herte te voldoe. Het trouwe dienC

deïelve meer om eenfoet gefelligh levend
dienfte van Godes kercke,van het Vaderte^'

ende haer eygen huys teleyden, alsorn^
c

ketelinge van haer weeligh vleys vernoegd
te geven

.

P H i. Weynigh zijndcr , weerde manM
het ftuck foo op-nemen , ende even-wel {°°

iflet meer als kennelijckdat het alfo behoort'

S o p H. Ick oordeele dat die gene die h#j

ten houwelicke begeven behooré te doen # s

de gene die haer tot een reyfe buytens lan<*?

gaen ftellen,de felve fien met alleênlijck eerf

in haer ghedachten, maer oock op de C&ttC

alle de wegen,bergen en revieren daerfe do°r

hebben teVeyfen, al eerfe van huvs fchey^n
*

'Tzijn wilde menfehen die huyfen bo'u**
11

van boomen foo als die in de boiïchen af-gf

houwen wcrdé,dat is,metfchorfen en qü$e '

Ick in het tegendeel wil niet als een boo&

maer als een balck gebruyekt werden in't i
z
\

bou van ons Vaderlant , dat is , ick wenfcBg
wei in de ghelegentheyt van 't h< >uwelickj

kome niet rau en onbeinoeyt, maei geerfe^

gefchaeft ende ghefuyvert van de quaiten &
/onckheyt. Het volek Ifraels en toogh nij|
het beloofde lant, als na een ncerftigh

foeck wat voor een volck datter in vvoon#

'

wat voor fteden en fterckté daer in waren *fl

met eene wat vruchten datter in wiefiên. * c!

woude foo geerne doé in de fake daer vanW
jegenwoordelick fprekë,dat is, ten aenfié

SK
het houwelick, 't welck ick te rechte

noemen Mant van beloften der jonge he^/!',

P h i. Ick woude wel van veelderhande^
denckingen , die my nu en dan te binnen >°

^

men, ontrent den houwelicken ftaet, vvat^
der berichts hooré van de gene die ick
dat ftuck grondclick te verftaen : en nae ^\
ic weet dat ghy niet alleenlick goede wc^g
fchap , maer oock volle ervarentheyt vaflj*|

fen allen zijt hebbende,midts ghy niet att
cC

l

lijck een geruymen tijt getrout zijt gew#^j
maer hebt daer-en-boven ( foo ick'weet )

jjf

wen houwelicxen tijdtiiietfonderaen^ .

en diepe op-merekinge laten voor-byg^J
Soo woud' ickwel dat ghy my eerft het &
en daer na de tonge een wev nigh woude* Ij*

nen op defe gelegentheyt .' Want met li^^

die door eygen bevindinghe wijs zijn >*»c\ ,
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*ft*

leer-

,m*
-eg*

1

had*

iert«

doof

den-

.we*

af

ü#
'erf*

;t id

Je

'

tvvy

b*'

k<>'

n*'

er/

dC-

erf'

\#\ I

;n
:

ld»

L

l°tIfetl
d
??

ckt mY beft te wcfen. De wegh
^hap is l^g door regels, kon door

feyter een wijs fchnjver.
En op wat fake loopé doch mecft

Op Adams Hovwelick.

; trou-

»t wete fl
™u y üe«- te weien, ue wegn

cxeiijppi J?
aP is lang door regels, kon door

H
* tnop waf fatS U^r.2rl,

jp^dachtenf
ty^aft. £ vyoude hierin wel gaen van de

den,Z •

de
.

aPpels toe,gelijck de oude fey-

af tot h
1S^ ' ghy weet> van den beginne

lijckecn
C Cynde t0e 5 om aIfo° kefcheydent-

v
°^doe

^e n'^ne naeu-keurige gedachten te

*enni(T«
n

'
en *onderlinge wilde ic met rechte

na
-voIff

v
j

aken wel bericht werden op de
bende vraegh-flucken

.

;
wat recht trouwen is *

1 r^en mach trouwen *

rme
« moet trouwen?

4- Of her!oeter is te trouwen , ofongetrout
cc Wijven?

^
bieder trouwen mach , en wie niet 1

' nig
° perfoné men behoort te

Wcn >enhoedanige niet ^
7. TT7

vvan.nepr tv.

niet

n trouwen mach;en wanneer

8. >

er men touwen mach,en waer niet i
9

' Vaerom
nie

" mcn bouwen mach, en waerom

^

e men trouwen mach, en hoe niet *

cehr
huIj

?
middeIe men om te trouwen

b üru
yckemach,enhoedanigeniet?

k^ftSSS? ** Vdt SeoPent >dat

ï
yt men dLrf

f60
? te g^wat neerftig-

S'^toeTof °,
e brengen mochte.En

r
hiI

^garrc /r
d m

?
fters hier °P Shemakn >

°
U(ieTe»;

'

,

0 u niet wel en kende ick

r^n£?p g S'
nu eé Lubeeckfe vryer

r
n3e

daert^'
Wor

,f

'

hettutfel-boeckfoeckt
°Ccktte M l

n^ defen eenhair mdrie
^cn

- Hv liev^f
0111 niet tot het werck te ko-

p
ie
?'ki veer vvilfien en raken

^°uvver Vr
l,chtm heUtm*h* .

eer iv i(

aken Wel tc ovcrwegen
, macr

'e kant-* YliJen trouwen voor men die aen
m

>' meer
Cn door hecft gefien,dunckt

te
^efcn

neus "vvi)figheyt als voorilchtigheyt

P h I. Wel , Sophrorif^e , foudt ghy mijn
naeu-keurighevt in dier voegen op-nemen ,

foo iiïet beter dar ick daer vau ar-lbnc doe,en
my wat vermijde van tbo diepen ondeifoeck
van faken. Maer dien onvermindcrt, dunckt
u myn voordel van foo grooten omme-fiagh
te weien i

S o p h. In trouwen jae,Philogame: want
by-naeft ontallicke vraegh-ftucken, en ai van
groot bedencken, konncn hier uyt ghetogen
werden , en dienden wel rijpelicü overleyt te
werden , om goet werck te maken , Niet-te-
min laet ons den anderen hier op wat naerder
verftaen. Het is noch vroegh in den morgen-
ftont, ende de plaetfe daer wy yegenwoorde*
lick zijn is ftjl, vermakelick, ende bevrijt van
deur-gangh , oock ben ick even nu recht ge-
nnt om van dufdanige faken wat te fpreken ,

behoudens, mits dat gy niet te naeu-pluvfigh
enfultwefen.

P h i. Ick ben te vrede te doen als ghy fegt
weerde Sophronif^e : maer voor eerlt *( de-
wijle ons geheele reden fraet te loopé op het
houwelick met den ghevolge van dien ) foo
fielt ons valt een rechte befchrijvinge van het
felve , foo ghy die meynt beft te wefen.
Soph. De Rechtf-geleerde feggen he$

houwelick t$ wcfen ^een wettige t' f*me»-voe-
ginge van man en wijf , mede-brengende een on-
fehtybare gemeenfehap van leven* Andere gaen
wat breeder in defe ghelegentheyt, en ftcllen

het houwelick te z$n een wettige ende onverbre~
keltjcke verbinttniffe tuffehen een man en een vrcu.

meetfek by Gode ingefielt teneynde men hem ktnne

voor een fuyveren geeft , en datwy in reynigheyt

hem dienen mogen , en het menfehtheke ghefUchu
daer door vermeerdert ^ndt , Godcs hircke daer
uyt mach werden verfamelt . Onfen Erafmus
neemt het op defe wijfe : Het houwelick ( feyt
hy )is een wettigh ende gedutrigh verbont tuffehen

man en wijf, onderlinge aen-gegaen ten eynde om
kinderen tegbewinnen

t mede-brengende gemeen-
fehap van lijfen goet

,

P h i. Welcke van defe drie dunckt u beft
te wcfen *

Soph. Ick hou defe alle voor bequaem ,

ghy en kont geen misllagh doen , een van de
lelve te verkiefen,na gelegentheyt van faken.
P H i. Maer opent my doch een weynigh

nader het innerlic befcheyt van defe befchrij-
vinge, die ick wel kan bemereken malkande-
ren feer na te komé, maer even-wel niet over
al een en de felve te wefen

.

Soph. Merckt voor eerftPhilogame dat
het houwelick is een wettige bj-een-k:mfte,A * en-

F
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4 Aenmer. OpAda
ende fluyt daer mede uyt alle de tfamen-voe-
gingen van man en wiif die onwettigh of te-
gen den regel zijn , het zy dan ten aenfiene
van de peifonë ofte vande fake felfs. Let vor-
der op de woorden, tuffcbenmm ende vrouwe,
en fluyt daer mede uyt , als onvveerdigh den
naem van houwelick > de t' famen-voeginge
van de onmondige en minderjarige* van ge-
lijcke de t' famen-komfte van vrouwe met
vrouwe, ofman met mans perfoon, waer van
men oock huydenfdaeghs exempelen heeft
gefien: en boven dien van vrouwe ofte mans-
peifoné daer van d'ecn ofte d'ander ofte bey-
de ten houwelick onbequaem zijn. Van ge-
lijcken wert door de voorfz. woorden af-ge-
kcurt de by-een-komfte van eé man tot twee
ofmeer vrouwen , Item van twee ofte meer
mans tot eene vrouwe. Met de woorden van
cnfcheybzre gemtenfehap wert aen-gewefen dat
geen houwelick en kan ghemaeckt werden
onder conditie , oock niet tot eenen fekeren
tijt toe , maer het is een bant geduerende ge-
heel het levé van de gene die onderlinge zijn

verbondé, het welckm andere gemeene ver-
binteniflèn en handelingen geen blaetfc en is

grijpende.

P h i. Ick fie nu uwe befctójvinge van'c
houwelick kortelick uyt-geleyt , en vinde
fulex tot mijner onderrechtinghe te dienen

,

om eenvoudelick te verftaen de nature van
defe verbinteniife,maer ick wenfehte wel wat
nader onderrechtinge te hebbé op verfchey-
de twijfelachtigheden > die op de vraegh-
feefcon , by my hier voren aen-geroert , lou-
den konnen werden by-gebracht

.

Sop h. Wel Philogame , om tot uwe
meyninge te komen , foo hebbe ick hier by-
der hant een nieu PoÖtifch werck,veric hevue
gcdcnck-vvcerdige trou-gevallé onfe Neder-

M S H O V VV E L I C K.
landers voor oogen ftellende , dit meyne ick

een goede aen-leydinge te fullen konnen ge-

ven tot onderfoeck van faken , daer ghy v#
gewaeght.

P h i. Wat op-fchrift geeft de Schrijver

aen het werek , daer ghy van fpreeckt <

S O r H. Proef-fleen van den Tron-rfo$fc
ïcker voren op-ftaen , en het fal by ons te be-

fien vvefen , hoe de naem door de fake vverf

beantwoort . ( Mijns oordeels
)

Schrijver te beloven , dat door dit werek z&
yderfyn trouwe tegenwoordighe of toe-ko-
mende ter preuve lal konné Hellen, om alfa0

te weten of de felvevvel en behoorlick^
dan , niet

.

P H i
. Sie daer een ghelegentheyt die i&

fochte , weerde man , ick bid u, laet ons h&
onder defe aengename fchaduwe eé weynigl
neder-fitten: want ( naerickmereke ) m
ben ick hier wel ter flaeghs gekomen , om &
vinden daer ick lange nae verlanght hebbe*

Staetmy oock toe (ioohet u belieft) datif
in defe handelinge tot lefer magh dienen >*
ae jonghfte vveiende , en die hetfelve tam
fal vervelen , en daer nae foo opent mv
aenmerekingen op de voor-vallende fakd|
foo doende , fullen wy , mijns oordeels, %

ot
\werek maken , en ick fal ten hooghflen v^1

vernoeghtwefen.

S O p H. Nadien ick uwen Iuft hier in

mereke, goede jongelingh , foo ben ick^
vreden te doen als ghy voor-flaet

;
beg$

dan eer goeder uren,en ick wil met aendadf
letten vvatter voor aenmerekingen uytfr

'

jen te trecken zijn , die op u voor-nemênftjj
len mogen paffen , ende daer nae willen W.v

reden en tegen-reden onderlinshe C

hooren. b &0

Pk?. Wei 3£ü ick beginne.

GRON T'
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GRONT-HOVWELICK
DAT IS:

^efchrijvinge van de eerfte Bruylofc^
gehouden in den Paradijfe y

tujfchenADAM ende E V A,
Eerfie voor-oude?'s aller menfeben.

P , droeve Sinnen , op . vvaerom al-

dus gefvvegen ?

VVaeromloo langen rijdt in uwen
roti gelegen?

Ey ! drijfc
' hctfvvaerghepcysten

letten op de vlucht

;

Het graf en gaet niet op hoe leer-

yy^temmmm^swm der yemant fucht

.

en eens de bleecke doot heeft uyt het vleys genomen ,

ton noy t wederom hier opter aerden komen ;

r yeiTUnt treurigh is , ofbyfter ongefint

,

Gh cv
CCn^c vvct *

e a^e menfchen bint i

Tr ^
on U vveder-helftis van u af-gemeden,

°°ft cfter u gemoet , en ftelt u des te vreden
>

ny lult haer weder fien , naer uwen letten dagh

,

J^j.

acr noyt de vvreede doot haer pijlen fchieten magh

.

y^
n geeft is nu beluft aen Hollant yet te fchencken

,

j^

cr ^00r men over langh noch onfer Cal gedencken

,

°otn laet ons op een nieu yet brengen aen het licht

,

Y
«ieet verfoetenkan, enfvvacke finnen fticht

:

y OM een jongh gefcl voor eerft behoort te lefen

,

uit een echte man fal dienftigh mogen vvefen

,

* et dat een teere maeght Col leyden in de jeught,
et dat een defdgh wijffalilijven indedcught.

A 3 lek

r
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« C R O N T . II O U WE L I C K.
Ick heb by een gebracht verfcheyde trou-gevallen

,

Om daer te mogen fien hoe jonge finnen mallen

,

En hoe een rijper aert bequamcr wegen vint

,

En hoe een reyne ziel haer tochten overwint

.

Maer dat is niet genoegh . VVy moeten onderfoecken '

VVtal wat Reden Met, uyt alderhande boecken

,

Wie in dit noeft gewoel de rechte baen verheft,
En wie in tegen-deel de befte Wegén kieft

.

Al hooger
,
mijn vernuf. vvy moeten onder-gronden

Het wonderbaerfte ftnek van alle trou-verbonden

,

Des Heeren diepfte gunft , des hemels grootfte vverek jHoe God de Sone paert met fyn geminde Kerck

.

Almachtigb
,
eeuvyigh

, goet, oneyndigh
, neylïgh , vvefen IN aer eytch

, en rechte maet , by hiemant oyt ééprefen , ;

Wiens onbegrepen Woortde vvérelc heeftgebduc,
En noch door hooge macht geduerigh onderhout

,

Die Adam hebt vergunt door u te zijn gelchapen

,

En in fyn cven-beelt fyn luft te mogen rapen

,

Die noch voor yder menfeh , tot heden op den daah

,

Befchickt een eygen deel dat hem vernuccn ma<>h

.

Die even uwe Kerck den fcgen hebt gegeven ,

&

Te kennen voor een hooft den Prince vJn het leven
En

,
uyt u diepfte gunft , de menfehen hebt o-ejont.

Een noyt begrepen heyl, een éeuwightrou-verbont.O geeft van onlen geeft , 6 ziel van alle zielen

,

Die fonder u behulp als ftofter aerden vielen
,

Tot u is myn gebedt . Beftier myn fvvacke pen
En

i

geefdat ick den gront van uvve wonders ken

.

Geerdat ick toonen magh hoe vreemt ons finnen woelen .

Als vvy in onlen geeft u krachtigh vvoort gevbelen

,

Ten eynd ons bhjeken magh het noodigh onderfchevt,
Wie door eenlofle vvacn j ofreden vyercgeleyt.

'

Macf
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y GRONT-HOUWELICK.
^aer geeft doch boven al hun die ons fchriften lefen

,

acn den Schrijver fclfs een niea en ander vvefen

,

Qüt> dat hy niet een vvoort magh brengen aen den da*h,
* Us dat aen ai het volck ten goede dienen magh

.

H

O D, doorfyn eeuvvigh Woorden
uyt fyn hoogh vermogen

,

Hadt om dit wonder Al een hellen

glans getogen,

Hadt nu den fvvarté nacht gefchcy-
den vandendagh,

Soo dat me door het licht fyn groo-
te wonders C\oh .

^ dic

r

nr

ijCk ft°n
,

C gCfet

,

? k°nftigh ondcrfchc°ydcn

,

Ptc* °verfaant
, en hooghwn tuflbheu beyden s

Den
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8 GRONT-HOUWELICK.
Den hemel uyc gebreyt, gelijck een fchoon tapijt

,

Droegh in fyn höogh vervvulfde peylcn van den tijt.

De lucht } tot haer cieraet , hadt duyfent helle ftralen

,

Die aen den hemel ülaen, en om de vverelt dwalen *

Men fagh de bleecke maen 3 men (agh de galde fon

,

Men fagh hoe datfe rees , en haren loop begon
De winden vlogen uyt, en fweefden op de ftroomen

,

En maeckten lacht geruys ontrent de
j
onge boomen :

Een dau , vol foeten geur
, gefegen uyt de lucht

,

Gafvoedtfel aen het loofen aen de jonge vrucht.

Het water lagb gehecht in fyn befcheyde palen

,

En mocht van nu voortaen niet elders henen dwalen
;

Het lant was over-kleet met gras en edel kruyt

,

En fchoot , oock fonder faet
,
fyn gulle botten uyt.

De fchepfels zijn geplaetft op veelderley manieren

.

Ontrent het dichte bofch dacr zijn de wilde dieren

,

De ftcen-bock vint vermaeck daer hooge rotfen zijn,

En in een diepen kuyl daer woont het fchou konijn

.

De vogels is de lucht tot haer verblijfgegeven

,

Om met een vryen loop aldacr te mogen fvvevcn ;

De vhTen is belaft te fvvemmen in de zee 3

En al wacr groente wies daer fprongh het weliah vee-

Maer God hcefc boven al een tuyn met fchoone dreven

,

Een hof, nac rechten eyfch
, by nicmant oyt befchreven >

In Eden toe berey t , en als met eyger hant
Daer hagen in gepoot 3 en boomen in geplant

.'

Een wint van foeter aert, gerefen uyt het zuyden

,

Qiiam fweven op het velt * eri fpelcn in de kruyden

,

Quam fijgen in het loof, en vvatter vorder wies

,

En noyt en refer ftorm die uyt den noorden blies

.

Daer is geen teere blom gcgcenelt van de winden

,

Daer is geen vuylen milVontrent den hofte vinden

,
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Daer is geen ftrenee vorft , die in de vvmeren bijt

Daèr is geen felle kou 3 die in de leden fnijc y

Paer is geen viiylen damp 3 geen harde regen vinden

,

Géfeh biicxem fclfaem vier > geen felle donder fl

*

agen

,

aer is geen vinnigh rijp , als ons de vvinrcr fent,

Geen hagel die het kruyt , en jonge boomen (chent

,

*Jacr is geen fonnc-brant , die , met verhitte ftralen

,

u>omtop het jonge vee , ofop de menlchen dalen
;

Alleen een reyne lucht , getempert op de moet

,

breekt bloemen uyt het loof, enuyt dc bloem het zaet
^aer vvafl: geen vinnigh kruyt

, geen netel op den velde

,

^ccn diftel in liet bofch , die vee ofmenlchen queldc

,

Dapr is geen Aconijt , geen ander giftigh Wat

,

Soo dat men fonder (chroom van alle vruchten at

.

te* quam geen witte raegh ontrent de boomen fvveven

,

aerquam geen vuyle {pin haer netten over weven

,

Paer quam geen trage fleck gekropen op het kruyt

,

^ Geen dick-gebuyekte pat en fpooger fvvadder uyt

.

aer quam geen vale mol ontrent de bloemen wroeten
jter quam geen boos gerut met hondert flimme voeten

,

kaer quam geen fvvartc vlicgh , die in het bloeyfel fit

;

/. j

quam geen boofe rups die jonge vruchten at

.

^
vvatter leven hadt dat quam de menlchen ftreelen

,

1 quam hem even-llaegh fyn gaven mede deelen,
tn vvatter uyt een bergh , ofuyt de dalen fproot,
Uacr in waft dat het oogfa een vollen luft genoot

.

^
Cil %her edel nat , en klare beken fvvieren,

Men fighcr wonder veel , en meer als ccnigh man

A{
Mctünneh ondergaeri of reek begrijpen kan

.

icyd ick dat het wout daer ftaegh en ecuwigh bloeyde

,

Jatter honigh-raet uyt alle klippen vlocyde

,

B
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En dat men uy t een bergh kon tappen Toeten wij n

,

Noch leedt ickgeenen noot om achterhaclt te zijn .

Alfeyd lek datter melck , als met geheele beken

,

Quam midden uyc een rots ofuy t de keyen leken

,

£n dat men in den dau vernam het edel Man

,

au-
fpmck lck nicC CCn vvoon dat yemant laken kan

.

Al itcld ick over al een reyn en heyligh vvefen

,

En dat de vogels felfs den grootcn Schepper prefèn
,

Ia dat een rave fongh gelijek een nachtegacl

,

Noch fprack ick even-vvcl geen ongerijmde tael
;

Maer dit is onder.dies op myn gedicht te Ceg&cn

,

Dit is myn fwacke pen met reden op te leggen

,

Dat ick hier niet een vvoort kan brengen' aen den da*h

,

Datin het minfte deel het ftuck bercyeken maah
&

Voor my ick kenne fchult . Eylaes ! myn aerdtfche leden

,

Myn dcüfigh onverftant , myn domheyt in de reden

,

Myn dick-bevvafemt breyn is hier als buyten ra et •

Maer God neemt menighmael de wille voor de daet

.

Ghy
, die het fchoon prieel naer eyfch begeert te kennen

,

Gaet leert het van den geeft en niet uyt fwacke pennen

.

T en is geen menfehen vverek , het is van hooier prijs •

Ghy wacht het recht befchectin teeuvvigh paradijs.
Ontrent den vetten rant en aen de focte ftroomen

,

Daer ftont een fchoon gewas van alderhande boomen

,

Van kruyden in de bloem , van hagen in de vrucht

,

En fpreyden haren reuck door al de naefte lucht

.

Hier het des hemels Vorft twee fchoone ftammen waffen ,
Die aen een reyn gemoet alleen zijn toe te paffen

.

Al watter elders groeyt is voor het lijfgeplant

,

Maer defe voor de ziel en tot een heyligh pant

.

Te midden in hetperek daer ftonter een gerefen
Groen

, keeftigh 3 wonder gacf, en luftijh in het vvefen

,

Mei»
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Men fagh aen fyn gevvaey niet een verdorret blac

j

Het fcheen dat 's vverelts jeught hem in de tacken ik.
_en glans uyt Godes throon , met wonder helle ihalen,
Vlam op het edel hout geduerigh neder dalen

,

Dies is fyn loofverguit en uytter-maten fchoon

,

s
.

£n gar>fch fyn omme-loop geleeck een ftage kroon
.'

iet daer een fruTche ftam , die met hacr reyne vruchten 3

,

e pijn met haer gevolgh , de fieckten dedc vluchten 3

Diemc t een aerdigh groen op haren planter iough

,

tn al wat giftigh was , door haren reuck , verjough

.

et tvveede boom-gewas , van ongevvoonc krachten

,

S V'1n een diep begrijp , en boven ons gedachten

;

rj
jn vrucnt nceft fchoonder veruvv als oy t het ooge vont

,

De a
Cftel "1Ct öemaeckt ^n dienfte van den raont

.

2_
gunden van het goet en van het quact te weten

,

' IlCt
Scneym van defen ftam gefeten

:

Maer veel geloofter noch wel eer te zijn gefchiet

,

Uat hgh een naer gefpoock hier dickmael vinden liet.

Dn
Cl

a
d° VVCrcIc kIoot in befcheyde kuften

,

1

g Itont het fchoon prieel , vol alderhande lullen

,

^aer ftont het al-te-mael dat God had uyt gevvracht

,

EenTf t0t fyn VoUcn CyCch noch efcer niec ^bracht

.

^at j
h00gCr nCrt

» be§acft met wijfercden

,

' na den hemel het met op-gerechte leden

,

,
en dier

, een wonder dier, dat Godes aert genaeckt

,

Hy "f'^'^tnoeh aen het vverck, cn dient te zijn gemaeckt

.

Heef, ,

do°r-flct aen de dicpfte gronden

,

even dit gcficn , en Middel uyt-gevonden

,

vvatter noch ontbrack te brengen aen den dagh

,

oo dat geen nieu-fchieroogh yet meer vereyfchen magh

.

Een ] ff"
t,jC te

/
V"ck

' cn ga«hier opaen-veerden ,

*

tUck van rooden% » genomen uytter eerden

,

B 1
Daer

^1
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Daer uyt foo brenght hy voort een man , een defcis^h beelc

Daer in hf op een nieu een kleyne werelt teek

.

Het lijfwas cerll gemaeckt , maer kon hem niet bewegen j

En blijft juyft in den ftant gelijck het was gelegen

.

Hec is van lchoone veruw en toont een {bet gelaet

,

Macr daer en is geen drift die op en neder gaet

.

God blies , en Adam leeft, (iet daer liet dier gevonden

,

V Vaerom dit wonder Al te (amen is gebonden i

En offclioon Adam fchijnt des Heeren laetftc vvcrck

,

Het is noch even-wel fyn eenigh oogh-gemerck

.

Siet , als een defcigh man (yn vrienden wil onthalen

,

Hy leyt de gallen noyt in onbereyde filen

,

Maer tijt voor eerit te wcrck , en , met genegen vlijt

,

Soo ciert hy , daer het dient, de mueren metiapijt,

Hy doet een fchoon buffet , een rcync tafel cjcckcn

,

Hy laetle met damaft oflinnen over-trc.ckcn ,

Hy fetter vaten op , en lleeckt de lichten aen

,

En maeckt dat over al bequame fetels flacn

.

Hy bet door handigh volck en door ervarc knechten

,

De fpijfe na de kunft, en op haerorder rechten ;

En , als dan alle dingh ten vollen is berey t

,

Soo worden op het left de gaften in-geieyt

.

Dus gaet hier God te werek . hy vordert alle faken

,

Hy gaet het fchoon prieel , hy gaet de werelt maken

,

Hy Hort in alle dingh een vollen herten wenfeh,
En op den feften dagh doen boudt hy eerfl: den menfeh •

Noch iflèt nietgenoegh
. de Schepper gaet bemereken

Wat al de werelt heeft voor fchoone wonder wereken ,

Hy let oock op den menfeh en al watAdam doet

,

En vint dat hy voor al niet eenfiem wefen moet

.

Hy laet een diepen ilaep hem in de leden komen

,

En heeft hem uyt het lijfeen ribbe wech-genomen
fr1



ttyt dit cygen been heeft Godes hant gevvrachr

,

^
n Adam

, eer hy 'c weet , een vrouwe toe-gebracht

.

Ye

C man lagh in den hof, bcfchaduvvt van de boomen

,

etvvonnen van den (Liep , bedvvcilemc van de droomen

,

dat fyn deuiigh oogh niet eer en is ontvvacckc , •

^
°°f dat het aerdigh vverek ten vollen is gemaeckt

.

HvT ^
rccSn% °P ecn nicL1 gevoelen in de leden

,

%7§V »
onfcker wat , hy koomtcr na getreden

,

£v %h een felfacm dingh > een loet en aerdigh beek

,

^
at ftracx hem door het oogh tot in het herte {peelt

;

J voek ecn nieuwe jeught , hy voelt een ander vvefen

,

'Joelt een foet gewoel , dat in hem komt gerefen , *
a t al fyn bloct door-rent, hy wort een ander man

,

Hy v

VV° rC 111 hem g°Vvaer *
dat: nicmant%gcn ka" •

By^0rt in ncm gewaer de gronden van bedeven

,

' emant recht gevat , by niemant oyt befchreven

,

cc dat noyt Adam fclfs in fyn gewrichten vant

,

ué
Cn koortfe Tonder pijn , een hitte Tonder brant

.

En
llan

J alciü * geroert , is na de maeght geweken

,

Ick|

tS hy koomc
*
Dcginc hy dés te fpreken

:

* njet u vvellekom myns hertfen eerfte vreught

,

Ick hi

Cr° 0ft van m>"n gemocc » en have myner jeught

!

Myn
° C L

|

VVeI,ekom
> ° wenich van myn gedachten

!

lei] *
myn ancler lck ' claer °P m yn finnen wachten

,

^ met u vvellekom , ó kift van myn gepeys

!

Iefcj^
0 üccI^^yn evcn-mcnfch,myn been, myn eyg5 vleys ;

Myn T
U VvclIckom

» myn ^O0P »myn uyt-verkoren

,

Mvntf '

niyn llc

^
Dellu

]

1P ' tofmyn vermaeck geboren

,

C
" *

'

)e
Jreemt ftgh Eva toe in detè nieuwe Taken

. ,

-

v ^ 1<L4J^ , lULinyu v^LUKiecKgeDoren,

0'feoS°
On

'

!

100S hil:

,

c
f
cnat

5
m >'n 'uyt-gclefen blom

,

H>e

v

gCn van den Heer 1 lck tof u vvellekom

,

^vvift niet vvatfe fagh , macr fegfc het met vermaken

,

B * Sy
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Sy vvift niet wat een man , ofvryer is gefeyt

,

Noch vvercfe tothetvverek, uytcygeraert, gelcyt.
Sy voelt haer teer gemoet tot in den geelt bewegen,
En datfc niet en kent , daer ille toe genegen

,

Sy weet niet watfe voelt, en'tis haerjeughdiahbloet,
Datm haer gaende vvert, en blyde fprongen doet

.

Sy voelt dat haer de geeft vvort krachtigh aen gedreven

,

Hoe-wel fy dit gewoel geen naem en weet te «reven,
Sy ftaet, gelijck het fcheen , verftelt in dit o^vai

,

Onfeker watfe doen ofwatfe laten fal .

&

Sy fagh den jongelingh , en fyn bequame leden

,

Syn borft
, en kloeck geftel , fyn gaven in de reden

,

Sy hoort een foet gefpreck , dat fy bevalligh vont,
En biet hem wederom den gunft van haren mont

:

Hoe dat ghy dientgenoemt , die my hier komt gemoeten

,

En hoe ick {preken lal , en u behoor te groeten
Des ben lek onbevvult . wat ilïer dat ick ken >

Die maer een oogcn-blick hier op der aerden ben

.

Ick magh u wel te recht myn lieve broeder noemen

'

Dewijl dat ghy en ick van cenen vader roemen •

God heeft ons bey gevormt , cn dat met ey<TCr hant •

Siet daer van eerften afeen wonder vaften bant
Ick magh u boven dat myn eygen vader hieten

,

Om dat myn aders felfs uyt uwe leden vlieten

'

Myn been dat is het u , u vleys dat hiet ick myn ,
Soo magh ick wel te recht u eygen dochter zyn

.

En mits dat over u , door Godes eygen fegeti ,
*

My recht van echte trou ten vollen is verkregen

,

Soo wijft de reden aen dat ick tl noemen kan',
Myn hoeder

, myn behulp
, myn vrient , en echte man •

Maer wat bchaeght u beft van defe focte namen

,

Die ons m dit beroep na rechten eyfch betamen >
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%dunckt,hoedattet

f

dat ick geen misfiagh do
^^Uchrijfick al gelijck u defe namen toe

.

>e s K
gh ick VVel tC rCchc

'' lck cianclc 11 lleve Droecler
i

c Schepper is het al
, wy zijn niet fondcr moeder.

ckdanck u boven dat, ó vader myner jeught

,

'ck H
^^ rCC^te naCm *C oock voeren meught

.

t ^
nck u , weerde man , van Gode my gegeven

,

Jfteuntfel myner jeught , en van het ganfche leven

.

j~7 »
die ons nu ter tijt te fimen heeft gepaert

,

^
eftter ons ganfeh bedrijf, na fynen reynen aert

.

{^

1

(

ï
lan

'
op dit gefpreek, gevoelt fynherte ipringen,-

ntaet gelijck bedwelmt in al de focte dingen

,

Ipreeckt haer weder ae : Myn Bruy t, en hooghfte fchat,y-sf i . «v. . iviyu DLUy UUUglUl

%C ons eerften
pront na rechten eyfch gevat

.

»V ,

0ntmy C C°0 gn)' %hc ) verfcheyde namen geven

,

'w 0c^er VVCI tc recnt >W vader daer beneven

,

j^er
, f00 ick eenigh dmgh van u verkrijgen kan

,

j
°° Deemt my in den arm en hietmy lieve man

.

yy
at ioct-deftigh woort , daer in foo light verholen

,

* ü cn^ gelijck de Schepper heeft bevolen
;

£

°n tmy dien weerden naem , den gront van onfen ftaet

,

Dc v
°
^
cngnt dan > tu den eyfch , u reden tot de daet

.

Cr
3 vvat ont^ c C vermis de lette woorden

,

^
r *k en weet niet wat , haer teere ziel bekoorden )

^
eeft

, met een heus gelact , een weynigh haer bedacht

,

t
act

n nacr een korte wijl haer antwoort in-gebracht

.

H0e ?
ns

.C met u verlof) een weynigh over-vvegen

,

Ick?
Ul °nS bcroeP de l̂ken zyn gelegen

,

I*
hebt van u geieert , hoe dat ghy dunit cgenaemt

,

h et ons nu vorder Hen wat u en my bètaemt

.

C
ee p'

n (na dat ick merek ) i0 als belette palen

.

Iaeck en dient gedaen na3r ons de finnen dvval en

Maet
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Macr door een rijp belcy t . dacr is ccn rechte maet

;

VVaer op het deftigh vverek van aerd' en hemel ftaet

.

Hoe-wel Gods wonder-hant hadt macht , om alle faken

,

Op eenen dagh alleen ten vollen op te maken

,

v

Noch heeft hy niet-te-min hier anders in gevvracht

,

En ditgevveldigh Al by trappen uyt-gebracht

.

Hy gingh eerft van het licht het duyfter onderfcheyden ,

Hy gingh een rouwen klomp na ïynen wil bereyden j

En ,
fchoon hy meerder glans o'ock doen verwecken kofl

Soo gafhy lijcke-wel geen /halen aen de fon

.

De lucht moert noch een tijt datgroote licht verwachten

,

Want God doet alle dingh als op befette drachten
Befiet des hemels loop , en al fyn groot beflagh

/

Eerft komt het fchemer-licht , en dan een klaren da*h

.

Koom fegh my doch een rey s , van waer zy t ghy gekom** ?

En vvaerom ben ick doch uyt uwe borft genomen ?

'Tis reden dat de menfeh , eer hy figh elders went }

Syn gronden , fyngeflacht , fyn eygen vvefen kent

.

Vriendin** , fèyt de man , 'k en wil li niet verbergen

,

Dat ghy tot u bericht van my beftaet te vereen ,
'

Koom vocght u nevens my , iek wil u doen verftacn,
•Hoe dat het ons begin van eerften is gc^en

.

Soo hacft dal vvijfe God, de Vader alfcr^eflen
,

Had my voor eerft gejont de macht van alle heeften •

Doen trat ick in den hof, en fagh het fchoon prieel

,

Vol cnckel herten luft tot aen het minite deel

.

Ick gingh ofop het velt , pfin de boffen dwalen •

Ick gingh ontrent een bergh , ofin de lage dalen
Ick gingh ofop het zant , ofdoor het vveeligh aras

,

lek het myn oogen gaen al waer het luftiglw^s

.

Ick fagh het vruchtbaer hout , ick%h de wilde hoornen
De dieren op het velt , de viffen in de /hoornen ,
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CRONT-HOUf ELICK.

lÏ f^^ VCtte kICy
'^^ VVi"e ftranC 9

ick iagh het edel gout , gemengde onder 't zant

.

Ickf
°yt CCn V^CCj °m daer Ce moSen drincken

,

kgn tot in den gront den fchoonen Onyx blincken

;

P
le" greeP ick metter hant te midden uyt de beeck

,

n n .°P ^ncn ë^ans een ruyme vvijl en kceck

.

an iloegh ick eens het oogh ontrent de rafle dieren

,

lljpelen in de lucht , enom den hemel fvvieren

.

P°
en ^end' ick eens het oir aen haren blijden (angh

,

tn dit vvas myn bedrijfby wijlen uren langh

.

8lngh ick door het wout , en lagh de groene dreven

,

eTr°ten uyt het dal , en tot de lucht verheven

,

etogen op een rij , en wonder net geplant
}

vv; >
vonter in llcc vverck van Gocles eygen nanc

•

Ten f?
Cnter vec ^ ge%t ? daer waren duyient £akcn

choonften uyt-gevvracht , alleen tot myn vermaken

:

NoT*
alle dingh met 00gen 0Ver licP 9

VVat
V°nt ick d'Um^n ^ert &een rec^te^ en ĉnieP •

VVat
^ ^°C^ CCn ^°°m mct vruc^ten ovcr-laden?

yy
S ecnkW beeck en daer te mogen baden ?

v at is de rijekfte fteen die ick op aerden ken ?

vvkrlk
lck macr alleen 111 defcn en bcn

•

En Ci

evens my ^en grooten Schepper fingen

,

^
en cot in den gront den keeft van alle dingen

,

^
en geeft van al het werek , dat ons voor oogen ftact

,

VVi. */•? mi^
n nieu " ^hier hert geduerigh hooger ga<

VVie CU macht 5 als mctten vinger
,
vvijfe

Ui benevens my Cyn groote daden prijfen ?

en legge wat men wil i het leven is de doot

,

"T is v
men meC cn Vlnt een Iievcn bed-gènooc

.

Een o7
aCr

u
C

'
?1

"

00tC G°d dlc Ilec voor my verfchijnen
"getelde ichaer van oflen

, peerden ; fvvijnen

,

C Va

: gaet ?

fen?



i& GRÖNT-HOU WELIG K.

Van leeuwen uy t het bofch, van beeren uyt het wout \

En wat figh in het dal , ofop de rotfen hout

.

Ick fagh de fchepfels aen , die my voor oogen ftonden

,

lek kend' haer ganfehen aert tot aen de diepfte gronden >

Ick gafna rechten eyfch > en naer het was bequaem*
Ick gaf y op vaften gront , aen yder fynen naem

.

Maer fchoon God over-al veel dieren had gefchapen >

Niet een en vvaffer nut om nevens my te Hapen
j

Al kond' ick haren aert als voelen metter hant,

Noch waft dat ick daer in geen vollen luft en vant *

T is al te groven ftof , en in haer domme leden

En is voor my geen hulp , geen woon-plaets voor de rederi j

Het beelt , het edel beek van Godes hoogen geeft

En woont niet in den leeurofeenighander beeft.

Dat is uyt enckcl gunft den menfeh alleen gegeven

,

Om > na den rechten eyfch > voor God te mogen leven >

Om ftaegh en over-al den Heer te mogen fien

,

En hem in alle dingh fyn eer te mogen bicn

.

Ick figh noch even-wel dat al de rauwe bende

,

Dat yder onder haer een foetgefclfchap kende

,

Ick fagher niet een beeft van foo verwoeden aert r

Dat niet fyn deel en focht , of niet en was gepaert

.

VVaer fïgh een jonge wolfoftijger gingh vermaken >

Een beeft dat haer geleeck dat quam tot hen genaken .

VVaer oyt een arent vloogh , ofop der aerden viel >

Daer was een vogel by die hem gefelfchap hiel

.

Ick figh het moedig h peert ontrent fyn veulen fpeién >

Ick &gh den geyce-bock op harde rotfen telen
,

Ick figh den walle-vikh > en al het water vee

>

Sigh paren onder een te midden in de zee .

En vvaerom meer gefeyt ? de vogels op de boonien,

Het wilt ontrent het bofch > de viflehen in de ftroomen, >
A

1>f
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CRONT-HOU WELICK.
nn al naer eyfch gcpacrt , en niet een ccnigh dier

öith
t

r^
L1^^en ôeCe?^rantvan fynin

-vven^ghvier.

j)it
,

ee

J.

cmyn odgh gefien , die heeft myn hert geprefen

,

neefc myn ziel gevoelt alfoo te moeten welen
$

°o dat op dit gelicht mijn geeft van binnen fprack

:

Hoe if
°°C^ even" ê ŝ een vveder-paer ontbrack

.

£11 f 1

vvoefte vee met lyn gefelfchap (pelen ?

„
.ick donder hulp hier eenlaem moeten quelen ?

al icfe onvruchtbaer zijn in foo een vruchtbaer wout,

Sal '

°°C^ ^1CC min^c dicrm fyn gewoonte trout ?

£n
°en loeten naem van vader noyt genieten ?

noyt een fViflche maeght myn by-flaep mogen liieten?

Jf öiy noyt aerdigh kuit hier leyden metter hant

,

V0or
erVVl

^ myn i
eu^digfl nercm nieuwe liefd' ontbrant?

ï^v
1

VVacr
j na dat ick voel , my dient een ander leven

,

lent een foct behulp , tot mynen troon: , gegeven

,

/ dient een bcd-genoot , my dient een jonge vrou

,

W S ny dlc aerts pneel ten vollen finakca fou.

Die^dlt gepcys , den Schepper aller dieren

,

y gronden kent tot in de diepfte nieren

,

y
er"am *vat my ontbrack . die groote menfehe-vrient

Ghy ^
' et vva t alle vleys en yder fchcpfcl dient

.

0m^
C dan

> fchoonc blom , tot myne vreught gefchapen,

De
trouvven arm £cruft te mogen llapen

.

^ gever alles goets die heeft acn my gejont

Het v

* VVit Van Llvve ^

»

net rooc van uvvcn mont

,

^cic?
5 V

f
U UVV° icu&lK > en aI de r°etc dingen,

in u bemerek , die my tot uwaerts dringen,
•et ons tefamen doen , dat al de werelc raeckt ;

Hier o
Zl]t

7 5 C
i

dcl pant
' ShY zijter toe gemaeckt

.

S°o ojf Tc A tOC> en met ecn dleP verlangen
6 ngh hy metten arm haer teeren hals omvangen

.

C z

*9
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zu CRONT-HOU WELICK,
Sy kceck hem jonftigh aen j maer des al niet-te-min >

Soo brachtfe wederom haer tegen-reden in

:

Soo ras hier in te gaen > alleen na vveynigh reden

,

Is vry i na mijn verfhnt , wat veerdigh aen getreden

.

VVy leggen nu ter tijt de gront van onfe (praeck >

Hoe konnen wy foo ras ons geven tot de meck ?

Ick ben een jonge fpruyt , eerft heden op-gerefen >

Eerit heden > fooje weet , gekomen in het vvefen >

Ick ben een nien gewas hierin het aertfche dal

,

Ick ben een teere blom , een duyve Tonder gal

VVie (al ontijdigh fruyt gaen trecken van de boomen

,

En niet tot beter uyr fyn grage luften toornen ?

VVie maeyter voor den oogft > offnij t hei koren-aer

,

Eer dat men aen het flroo fyn rijpte vvort geyvaêr ?

VVie (al een teere roos mee rauwe vtngc rs drucken

,

Om haer gefloten bloem in haeftcn afte plucken ?

'T is beter , na my dunckt, te ftremmen alle (poet

,

Tot dat een helle fon het bloemtjen open doet

.

Indien het u bevalt , foo gunt my vveynigh dagen

,

Om eerft myn teere jéüght den Schepper op te dragen

,

Op dat ick met befcheyt hem eere bicden magh

,

En hy dan gunftigh zy aen onfen bruylofts-dagh

.

Soo haeft de foete maeght haer reden heeft gefproken 3

Is Adam wederom in vreughden uyt-gebroken ;

Hy vint dat haer den geeft met kennis is vereert

,

Schoon datfe noch ter tijc by niemant is geleert

.

Vriendinne , fey t de man , ghy weet bequame dingen
Te dencken in den geeft , en aen den dagh te bringen

,

Ghy weet, dat u geen menfeh bekent en heeft gemae<
Soo dat u reden felfs als na den hemel miaeckt

.

God is , gelijck ghy feght , voor alle dingh te prijfen

,

Tot hem moet ons gemoet en al de finnen rijfen i



GRONT-H OUWELICK.
danck hem even nu dat ghy te defer tijt

lek ln
y
?!

tr°0ft 3 myn foct behulP >
myn Iicfgcfelfchap zijc

VooT i

VVat kk m3Sh VOOL
'

Llvve fchoone leden
>

I
l

1

,

VCrheven
gecfi:

> Cil gaven in de reden

,

A |

lnck llem
' vveerde pant , dat ghy te boven gaet

Maer ÏÏ*'
m den hofdoor hem gefc"hapen ftaet

.

Yy Sny die Godes wil hebt binnen u gefchreven

,

^et oock
, wat aen de man het wijfbehoort te geven

,

EnA^r^
Iwer ëm^c vvil is on(ierhem gefet°,

Ghv d
yn VV°0irt haer ftrcckt als tot een foete vvet

•

Ghy
1

1CnC °°ck dlc Sebodc °P 11 bcdri
J
fte paffen

,

W>ecin vruchebaer zaet hier op der aerden vvaffen.

EnT van Gode^s tot ü cn my Se%c »

En
li

0 dtent ilec vvcrck hier toe ^ zijn beley t

.

Die kr^
i Vvaerom niec de God van eeuwigheden

,

j.
ra
5nt en adem blies in defe gave leden ,

"

A|
0ns van cerften aften vollen toe-geftaen

Myn J
Vat

.

tcr yemant fiet befchijnen van de maen

.

lck hebk
1 lS VlerderIey 5 Ick hebbe vatte gronden

,

"k 1^lacnciSn voIck aen myn bevel gebonden

,

Zt

En,
lek In

n
lcken eijns en renten over al

,

, Vvï
bbe tot vermaeck een ovcr-Iuftigh dal

,

En vVet
Je oncvvor

P vvat naerder over-wegen,

lek vil
m

i

CC bcC:nc
y c no£ d;ÏC het is gelegen

,

Ghv r
U

*

icn vvaci
'

ia het aI bellaec J

H nol
CVCn hicr begrijpen uytter daet

.

Öic Qo7
0,U

L
°erenc g°et

i de wey en koren-landen
,

Alw °? S

,

VCrêUat > toc fcgen-rijeke panden
j

D
VVatdevoet betreet, en wat het ooge liet

,

D* knl .

mynCn bou en onder myn gebiet

.

ö* ^ '?!
dlenft

> ^^ rappe dieren
:

oct dichte bofch en om den hemel fvvieren

.

C z Dat



it GRONT-H OUWELICK.
Dat groot en machtigh heyr , dat ongetelde rot

Koomt , als ick maer en fpreeck , en gaet op myn gebot.

De renten my te nut , dat zijn de boom-gevvallen,
Die met een ftae^b ^evolgh op onfe tafel panen :

Want al wat op het lant , of in het vvéter groeyt,

Dat koomt in volle maet op onfen di£ch gevloeyt.

Het ftuck, my tot vermaeck voor defen op-gedragen

In Edens fchoon prieel , daer vind' ick myn behagen

,

Dat is uyt volle gunft door Godes eygen hant

,

Tot onfe vreughtgemaeckt , tot onfe luft geplant

.

Ghy liet dan metter daet den wonderbaren fegen

,

En wat my van den Heer als eygen is verkregen

.

Koom guntmy nu 't gebruyek van uwe foete min

,

. En ghy zij t heden felfs des werelcs konin gin

.

Voorvvaer dit groot beflagh en is ons niet gegeven >

Om flechts voor ons alleen daer in te mogen leven

,

Neen , neen , in dit prieel , en in het aenfche dal

,

Behoort een vvacker volck en vry in groot geral

.

'Ten fou niet dienftigh zij n dat al de fchoone vruchten

,

Daer onder menighmacl de gulle racken fuchteri

,

Verdwenen fonder nut , en dat het rijp gewas
Sou druypen van den boom, en rotten in het «ras

.

Sout niet een jammer zijn , dat al de rappe dieren ,

Van niemant aen-geroert, in 't wilde louden fvvieren ?

Ofdat het machtigh vee fou lieren in het groen ,

Ln niemant oy t vermaeck en niemant voordeel doen r

Sout niet een jammer zijn , dat al de vette landen,
£n dat de groene zee , en dat de witte ftranden

,

En menigh aerdigh bos , en menigh lulligh wout
Sou liggen onbevvoont en blijven ongebout ?

Voorvvaer de wijfe God die wil dat fyne gaven
De vvereit dienftigh zijn , de menfehen fullen laven ,
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Sa[ M niec cen dinSa 3 by Iiem vvel eer gemaeckt

,

£q • .

Vvc*en fonder nut en blijven ongeraeckt

.

ö-ulh
11

?^ b°Ven aI cen ^lke ^uvcen ^ien

»

D k~ *P
ariSb zi

j
n van uvve

i
onge ^den

,

M ghy fout karigh zijn van uvve foete jeugbt

;

Tei.y
H? 5 §eefncc my

»

dat gh7 niec Houden tncught

.

Stonr F
^^am%aè^ van 0̂0 veifcheyde (aken,

|

1 v°l gepeys , onfeker wat te maken

.

X^r
met een eeniSh vvoort cn gingh hem uyt de mont,

sy éh

1

1 i

niCt aei>gcnaem en vve l gcfproken vont

.

Na
b
d
S

,

11 vvcdci" acn

:

Ick voel een ander leven ,
'

y^
ngny my de gunft des Heeren hebt befchreven

.

He f l!-
r^cke b°rn die °P ons ncdcr-daclc 1

% > la

nc dat my dc Seeft ln al den%en dvvaeIt

.

öen °
nS henCn Sacn > en vIncigh ovcr-mcrckcn

v
b ront en recht befchey t van al des Heeren vvercken ,.
' ll a net groot bellagh, dat ons de Schepper geeft,

Van al I
i

in de luchc
' en °P der ae^cn Iec« >

Van al
'

gh vvouc
'
vaa al de Sroene hoornen

,

Vanl L
machtigh hcir 'Serefen aïc de Zoomen ,

Van 1 1

C
°dcl Kruvt

»
dat uytter acrdcn groeve

,

V°or al ][ (

4oeni-gevvas
,
dat hier—

" en elders bloeyt

«

£n me
" °nfcn Seelt toc ln den hemel rijfen

,

'Tis ^
cn ^pekbaer hert den grooten Schepper prijfen.

Voor d°
g ^ 111Cn G°d Va° Sanfcher herten eert

,

^ onl l

11

,

611 fyn
Semoet tot aeroche dingen keert

.

D*om?
0

.

b°V
,

Cn dlc g"aen flen& khoone lichten

,

e ornd ,

" L &'lclluclluclcnooneiicnten,

Hc)
aen hemel gaen op haer befcheyde plichten

,

Ver? r 'f

Cr
' °?hefmet, in wonder groot getal

,

•2 fCls Van de lllci*« van het aertiche dl

.

(

n de manehen, enhlacrgefvvinde peerden,
P*r koetfe rent ganfch dichte by der eerden ,

En



24 6RONT-HOUWELICK.
En hoe fy hare kracht door al de vverelt ftreckt.

En met haer fnellen loop de groote waters treckt -

1

Laet ons oock in de Ton gaen foecken ons behagen

,

Als hy daer henen rent met fyn vergulde wagen

,

Als hy met hellen glans, ontrent den dage-raet

,

Gelijck een bruydegom uyt fyne kamer gaet.

Hoe 1 die een rijck gefchenck van yemant heeft ontfangen

Sal hy niet even-ftaegh , en met een groot verlangen

,

Gaen fien het fchoon juweel , dacr op fyn handen flaen

»

En op dat foet gelicht een wijle blijven ftaen ?

Sal hy niet yder deel , en vvatter is te prijfen

Verheffen , eere doen , en met den vinger wijlen?

En , twijl hy befigh is om alle dingh te fien

,

Sal hy geen danckbaer hert aen fynen gever bien ?

Of, foo hy dat verfuymt , fal niet de fchencker feggen

,

Dat hier fyn milde gunft niet aen en was te leggen

,

En dat hem by gevolgh al vry een beter vrient

Tot foo een hoogh gefchenck voor hem gekoren dient ?

Wel , foo ghy niet cn wilt ons ganfeh ondanckbaer rnake 11

Gaet ftelt u int befit van duyfent fchoone faken

,

Neemt aen en danckt den Heer voor dat u is gejoht •

Want op foo grooten gunft en paft geen ftillen mont

.

Al wat van Eva quam gingh Adam over-vve^en

,

Hy vont in yder woort by-naeft een nieuwen fe^en

,

En t'vvijl hy metter hant haer gins en weder leyc

,

Soo heeft hy dit van nieus haer weder acn-gefey t :

Het is een wijfen raet , de gifte van der eerden

,

Die God ons over-draeght, oock heden aen te veerden j

Doch 'tis een groot gefchenck , dat niet op cenen dagh
Het wacker ooge fien ofhert begrijpen magh

.

Ick wil in Godes werek , in Godes hoogé daden
Verquicken myn gemoct , en mynen geeft veriaden

.



GRONT-HOUWELICK.
vVant al wat fyne gunfè van boven neder fent

,

Daer is op yder deel een wonder in geprent.
aer hier noch even-wel en dient niet in getreden

,

ls met een rijp beleyt en op befette reden

.

j/
et gaet met order toe al wat de Schepper doet ;

tn dit is even-felfs datick betrachten moet.

£
°e

• die een rijck gcfchenck van yemant heeft bekomen
met een heus gelaet en blijdfcliap aen-genomen

,

J^dicn hy eenigh ftuck daer in begrepen vint

£enft
Cr tOC ŷn bIy gemoec ten hooghften is geiint

j

£n
.

dat even-felfs de fchencker heeft geprefen 3

^ het beftcdeel met vingers aen-gevvefen

,

Q
alt niet van Honden aen fyn oogh en rechter-hant

Sal ni

ntr

^
nt net ĉno°n juweel cn op liet weertfte pant ?

Sich
yn inniSn nert

>
als met geheele krachten

,

SaU
de gUnft Cn t0t den%en tracnten ?

Va ^
n
l
C metter daet gaen n«ncn het befit

s

Tis y!

1 1 nem is gej°nc , als tot fyn eenigh wit ?

E«mJ deftigh VVerck dat God hecft uyt-gevonden

,

Dat r jF00" gelcyt deS vverelcs vafte gunden

,

Eii iiu
1 Uy t_gevvracflt de wijt-geftreckte zee

Macr a u
my

Se vvilt cn al net glatte vee

;

ÊQ uyt^ y eft gemaeckt wanneer ick was ontflapen,

ïs VrÏÏ
Jn

'
eugndigh vleys met eyger hant gefchapen,

Dac r? cnoonfte ftnek
> dat immer was geteelt

,

VVei
rlchl'ylteen vverelt (elfs in dit verheven beek

.

Ên dit'!?
lck *ldcrs gae

, mijn plicht dient hier gequeten

,

Van^N
Cnfte Pantlsvvee»te Zijnbefeten.

BevT
I

' 15

r
g
L
macckt door Godes noogen geeft

Ind*n icl
g ^ °

n
,

juvveeI
>
mXn i°nge finnen meeft

.

H
Y feu

* gln§h™ fou de Schepper feggen >

^nyvoorgevvistelaftekomenleggen,
"

D Da
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Dat ick geen rechte fucht en hadde toe-gebracht

Tot u mijn weerfte deel dar hy Coo vveerdigh acht

,

Vriendinne 'tisgenoegh. hier dient geen tegen-ftreven y

Ghy zijtmy tot behulp, tot foete vreught gegeven,

Ghy zijt mijn weder-hclft, mijn ander Ickgenaernt

,

Laet ons te famen zijn
,
gelijck het ons betaemt

.

Daer was een luftigh dal , omringht met (choone dreven \

Bequaem om aen het oogh Cyn vollen eyfch te geven

,

Het aerdigh bloem-gevvas vol geur en reynen glans

Vertoonde , naer het (chèen , een ftage rofe-krans •

Te midden op het velt daer quatri een heuvel fchieten ,

En onder aen den bergh een edel water vlieten

,

Een water Tonder flick , en hel gelijck (riftal

,

Dat met een klaren ftroom omvingh het ganfche dal

.

De kant die iagh befaeyt met alderhande fchelpen

,

Die geen vernufen kan tot beter luyfter helpen

,

Het reyn en edel nat , dat van den heuvel vloeyt

,

Maeckt dat hacr fchorfe blinckt, en wonder aerdigh glocf

Men fagh geen vuylen mos ontrent de reyne kanten

,

Maer tacken van corael , en njeke diamanten

,

Het kruy t , dat uy t de ftrant , ofuy t het water fchiet

,

En is geen taye feck , maer enckcl fuyeker-riet .

'

De villen al gelijck , die in het water fvveven

,

Is glans , als enckel gout , tot hacr cieraet gegeven

,

Men liet haer in den ftroom al llacn hacr vimmen ras

,

Men fiet haer over-al gelijck in fuyver glas

.

De rotfen , in haer vcrw als helle regen-bogen

,

Daer hingen oefters aen, die niet als perels Ipogen •

Men fagh het fchoon gewas tot in den hellen gront

,

Soo dat men ooge-luft oock in de diepten vont

.

Te midden op het velt daer ftont een boom gerefcn

,

Die fcheen tot oogen-luft alleen gemaeckt te vvefen

,



GRONT-HOUWELICK.
luftigh bloeyt het hout . hy boogh fyn gulle ftam >

En v <r

dC
J
°nge brUy

C

aIdaer gevvandeJt qua™

.

yvaflcr noch een bloem , die niet en is ontloken

,

!i
s met keten reuck in haeftcn op-gebroken

.

petfchijat dat al de lucht met verfche bloemen goyt,

^
ehjck een jonge bruyt noch heden vvert beftroy t

.

Dic

l

1

CVen~k,ts gedrongen van de ftelen

,

^vlochten haer een krans , in plactfc van gefpclcn

.

q
°o dat haer geeftigh kir , dat in het wilde fvviert

,

Het f
" macghden nu,P > is geeftigh op-gcciert

.

oet en aerdigh paer , vervoert in hare reden ,

'

'

V.' m tot aen dele plaets allencxcn a- uui. j.vjavua ducuuLcu aen-getreden

,

£
« mits de jongelingh de fchoonc velden fagh

,

So0 bl

at

/,

11Cn in dcn hofgecn foeter vinden magh

,

D lc

ic« &èr gefet . Hy geeft haer foete namen

,

yt hetinnigh mergh van fyn gewrichten quamen

,

neemt haer in den arm
, hy fet haer in het groen

,

t>aer
]

kt haer aen den mont dcn aWer-eerften foen,

En yVg P dc bruyloft aen , de jonge lieden paren

,

En ft r
Vedel Ccn ' die ecn te voren vvaren

;

-

Ver

lac

Y°°
re&r vrcught door al het naeftc vvout,

VVann
C CCrfte Pacr ecn derden menfehe bout.

Da* rijn-

61

f
m ma<

?
n«gh vorft hem geeft in echte banden

,

Nii ?
ten_Iuft door al de gr°ote landen

,

VVa
k'eynen v ^eck dat niet en is verblijt

.

Gee» menfl" }
r
Ce
f
ht vcrmacck

°P fo° gevvenften tijt

:

1 iet H ,

vre"ght. Men laet toneelen rechten,

Men fn

C

?PPC
JCUg met broofc Ian

?cn vcchce» >

v
Als ofVT

m
r
C
?
JOck

ï
jmen%k ™n eet int openbacr,

NCr?
gankhc r

!

JCk maer ecn gcfin en waer

.

?

K<t !

£
•
AI wattensgefchapen

.

mc Adam hulde doen , als Eva vvas tólaj

D z

apen.



«8- ÜRONT-HOUWELICK.
Het Aertrijck maeckc een myl van alderhande kruyt »

En vvort een ftage bloem , ter eeren van de bruy t

.

Het water huppelt op , en toont een vrolick welen

,

En komt aen alle kant met flralen op-gerefen

.

De lucht , vol foeten reuck , omvanght het edel paer

,

En fprey t gelijck een kleet van roofèn over haer

.

En onder defe vreught fbo komen alle dieren

,

Het edel trou-verbont van haren koningh vieren

;

Is eenigh fchepfel foet , ofin de leden fterek

,

De lieven eere doen , dat is haer eerfte werek

.

De foete nachtegael , en hondert kleyne cijfen

,

Die komen met gefangh de bruyloft eer bevvijfèn

.

Den uyl , die geenen glans offonne lijden magh ,.

Begeeft hem in het licht en viert den blijden dagh...

De vogel ( lbo men hout uyt Eden her gekomen )
Is boven fyns gelijck met blijdfèhap in-genomen

,

En mits hy noyt en fit op boom ofeenigh kruyt,

Soo fweefthy even-flaegh ontrent de jonge bruyt.

De kraen en haer gevolgh koomt veerdigh aen gevlogen »

En heeft als met de pen een letter uyt-getogen

;

Het ind dat is hy felfs , fyn hant de fnelle vlucht

,

En 't boeck dat hy befchrijft dat is de blaeuwe lucht

.

De Phaenix boven almet fyn vergulde veren

,

Schoon dat hy noyt een gay fyn leven wil begeren

,

Koomt echter in het feeft
;
hy wil geen bed-genoot

;

Maer als hy telen fil foo trout hy mette doot
;

Die maeckt hem weder nieu, en doet hem hooo-er fvveveJJ

En doet in fyne plaets een ander vogel leven

,

Soo dat hy noyt en paert , ofeenigh zaet verwerf,
Dan als hy in den brant van foete kruyden fterf.

De bië , hoe-wel in fchijn de minfte van de dieren

,

Komt mede by den hoop en in de bruyloft fwicren,



CRONT-HOUWELTCK..
«eert de koningin in haren nieuwen ftaet

,

Mae? j

nckc haer was , en foecen honigh-raet.
•
op dien eygen tijt foo weten oock de vnTen

"

29

T, A ^/5^ AA YYtLCUÜUCJi CIC VJ
'«omen uytter zee , en haer gety te giffen

,

uat
bUcu-gcfchildcrcheir, dat Iongeloofe volck

Dc j

Criact °M dcfc feefthaergrondeloofe kolck

.

S^j
^^'Nahuwal uyt vreefe van de zanden

,

oon dat hy niet te dicht en naerdert tot de ftranden
.,

So

les Vvate r «ythct diep tot boven in de locht

,

^zer! "rf
^ llCC fpcl fyn vreughde kcnnen mocht

.

°m li ,

verhcught en Iey 1 geen limme lagen

,

^ n een holle fchelp een oefter wech te dragen

,

js op geen bedrogh offlimme treken uyt

,

D
in de zee tcr eeren van de brLlyt

•

^actm
VCr

?
cfeItmetiyns-gelijcke benden

,

^
et een rafïcn loop figh tot den oever wenden ,,

£n
f
r re

y t ny overhant met al het platte vee

,

En rcho
reUS
M

tOC aCH llCt Llnt de Dli
j
dfchaP van de zee

.

V
Vaer°

0n
!

kct d° SarSn geen £eycen aen de ftranden

,

^oó U
vvort gelooft, in heete min te branden

,

En m u
t hy li

i
ckc~vvel gefwommen aen het lam

,

^<ïer bof
6

M
Cn krommcn %rongh te midden op het zant.-

Ofo
°Ve" al net vee dat in de groene dalen

,

Ofy h
°°Sen bergh genegen is te dwalen

,

E>at k
vvoonc en Iceftvan enckel kruyt

,

Het
pee

mt in alIer lxic& toonen aen& bruyt-

^kemïï '

c
f.
n moedighdicr

, vermaertin fchoone leden,

öc'al
VV1Jtbe;'°"mc

> ve™™s fyn raflehc fchreden

,

Die£°oten
]

ollPha™ ,
een ganfeh vernuftigh beeft

,

^cr d,V
al

,

gC
,

lljck
getrcde»m de feeft

.

°P VVien
geVV

?
ldlSh rotHan tttftont te ftrijden

,

«*s verheven rugh Me-vrou behoort te rijden,

D
3 Een
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GROMT- HOU WE LICK.
Een yder van de drie vermeynt te zijn gegront

,

Dat hem na vollen cyfch het voor-rechc open ftont

.

En t'vvijl men befïgh is op haer verfchil te letten

,

Soo koomt de crocodil figh voor de rechters fetten

,

Die feyt in grooten ernft en met een vollen mont

,

Dat hem de Ichoone kans behoort te zijn gejont

.

Hy feyd' , als dat het peert en bey fyn met gefellen

Alleen maer op het droogh de voeten konnen ftellcn , i

Maer als men aen den lrroom ofholle beken koomt I fo
Dat yder dan verfchrickt, en voor het water fchrooint :

•{ ^
Dat niemant van den hoop daer in begeert te rijden

,

Als die geen killigh nat en zijn gewoon te lijden

Maer dat hy fwemmen kan", en diepe vvaters meet

,

En des al niet-te-min op vafte gronden trcct
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GRONT-H OUWELICK.
.

!

«va koningin van alderhande dierenDi

Beh

llCC dl
'°°Se Iant en in nec vv^er fvvieren

,

°on te zijn gedient van hem een moedigh beeft

,

T«Vv r°
r

/?n h°°gcn ber£h ofhoJI ^ beken vrceft

.

S
°oko

vier aldus te lamen ftreden

En -,ï
CCr Uyt

!

1Ct VVOLlt ecn fch,Ic"P^t aen getreden

,

Q «flc voor de bruy t , en by de dieren ftont

,

^Hici
IaftbaCr dier fyn tandeIo°ren mont.

S°o Wq
Cei

ï
j°noe vrOLl haer niec en dient te wagen

,

VVar
C

y
C

r° L
l
° bmyC °P derea raSSc ^agen .

Gen
Ug hlCr vertoont is maer een rauvven hoop

,

tyacr vv
b °'n t0t

öevvocl en toc een vvocften loop

.

Dac ick^nT 0 büVVUft die
" Seftalcc kennen

En daf
1

i

gh bcn
' cn n°yc gewoon te rennen ?

°fv0o
miJn CCken mgh cen vlacken fctel d«e^ht,

°°ck dat

r Ccn
jonSe bruyc, ofvoor een teere macght ?

En^ m.
111

?
1 cr lu,IP kan °PWn ¥geraken

,

Elifch

11

j
forgbW rL1SSe maghgenaken ?

Geo„ l • .

dcr ïcmmt viel , dat hem het ongevalNwt doen en kan J ofna"deel
£evcia nd

?

'j'iefo
ecdlerDelluytuytveclderhande reden,

Macr t'°

VV
,

£
l
rdeu

Pant Moort totfyne leden

.

t
S°o koI

VlJ V°°r de bruyc%h fcnraP enveerdigh 1 telt

c
en

ejtel!TtCr onverfiens een egel uyt het velt

,

00
dat h

gC met aIderhan<^ vruchten

,

Het^
J

anSer beeft daer onder fcheen te fuchten

.

I, llr d
( naf bct ^hcen ) gevventelt in het gras

,

te

CtlCA n ^ aei
'

het vont hec Öoonfte boom-gewas

.

£
» kerft' p yder Pin P^er ofappel fteken

,

ey>enalopnei
- --ngetorft^alsn

die het (iet ten hooghftcn aengenaem,

3'

•
ö^er ^,

tUflc len bey > e* al op nette reken

.

Aen v&T aen Seto
.

rft
-> aI* met een volle fcnaem.

En



3* GRONT-HOU WELICK.
En t'vvijl Me-vrouwe let wat datter fal gefchiederi

,

Soo koomt het aerdigh dier aen haer de freuyten bieden

,

Het feyt in fyne rael , die Eva wel verftont

,

Hoe dat het vruchten draeght ten goede van de mant
Het feyde dat het kan een dorftigh hcrte laven

V Vanneerfc met het heir fal op den velde draven,

Ofruften in het wout , en tot een kort befluy t

,

Het ftelt hem als een tros ter eeren van de bruyt

.

Als Adam had bemerckt degunfte van de dieren

,

En hoe die zijn geneyghtom fyn gemael te vieren

,

Soo toont hy met de ftem , en door een foet gelaet

,

Dat al haer noeft bedrijfhem wel te ïïnne ftaet.

Al wie figh lier vertoont en koomt ons eer bevvijfen

,

Die moet ick ( feyt de man ) met vollen monde prijfen.

Volhert in uyven dienft , gelijck ghy nu begint

,

Ghy fult van mijne bruyt ten hooghften zijn bemint ;

Maer twift niet onder een wie haer behoort te draden

,

Ick wil dat ons beleyt geen dier en fal beklagen ;

°

Men fal liiergaen te werek
,
gelijck de reden eyft

,

Na dat men haeftigh is , ofna men verre reyft

.

Een kemel is bequaem door dorr' en lanac wecren
,

Een grooten oliphant om eer te mogen pleó-en,
Een peert om ras te gaen , een groene crocodijl
Om met een jonge vrou te fpelen in den Nijl

j

Een trage fchilt-padts trct fd Eva dan behagen
Als fy een teere vrucht fil in de leden draden .

Den egel dient metfreuytdan uyt te zijn omift,

VVanneereenfvvangervvijftotfnoepenlsbeluft. -

Ick lal na rechten eyfch de faken onderfcheyden

,

En, naer het dienftigh is , tot onfen dienft bereyden .

En fchoon dat ycmant blijft of dat hy mede gaet

,

Weet dat het ons behaeght, en wel te linne ftaet.



js
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GRONT "HOUWELICK-
er is de tvvift geftilt , een yder wel te vreden

,

Y der 15 verblijc, en dat in volle leden

,

n yder maeckt hem op , en wentelt in het kruyt

,

Sict
Q>ï"ongh ter eeren van de bruyt

.

Ij ,

V
!
at cen guWcn tijt, en wat een vrolick leven

pj

1 het echte volck , en al het vee gegeven

.

Y
menfch is fonder ergh , de beeften fonder gal

:

Mcnf
3 ^°etc ru^ * en VI*ent{chap over-al

.

Men f Vi
ecn

Smgcn vv°lftc naiilen in de fchapcn

,

^ act teere lam ontrent cen tijger flapen

,

^en bonfinck by den haen , de ganfen by de vos

,

Da

e eir ontrent het kalf, de leeuwen by den os

.

reyger achter-halen,

Soo li
^ °^khorpiocn , die gifoffvvaddcr fchooc,

Dc Vr
°j

a
« &an ĉne vvout een vafte ruft genoot

.

So0
ftreckt haer uyt tot in de woefte baren

,

Dc f

°0C^ *°nder tvvi^ de me^e vilTen paren

.

S0
j°Cclc en zi

J
ns gelijck en atfyn minder niet,

Daer
^m«n over-al geluck en liefde fiet

.

Of

'

t is

01ï

^
let

°P Het lant ofin de zee gevonden ;

Te f
Ct mia te kmen in-gebonden

,

Dan?
60 eens Sefim •

Als Godis mct^n menfch ,

Maer b
mcn OVer"aI ecn vollen hertcn wenfeh

:

Heeft
,°V

?
n allc dingh het Een-drie-vuldigh vvefen

Ecn T .

Cchte volck de meefte gunft bevvefen

;

En a ,

eSrcPenM" om-vingh het edel paer

,

be
^cel>

am meC CnckclM Se%en over **** •

Voor
G
?
des heir » aen wicn het is gegeven

31

°or rP„ 7 , »
acu vvlcn net ls gegeven

D
eeuVVlgh by jen Heer^ fynenT^*Qa ^

^

Vv
longen overluy t een vrolick bruylof-liet

,

aer uyt cen reyn gemoet fyn meefte luft geniet

.

Lof



34 GRONT-HOUWELICK.
Lofzy den hooghften God , den Schepper aller dingen >

Laet ons een heyligh liet tot fyner eeren iïngen,

Laet al wat tot gefangh ofdichten is bequam
Totaen des hemels throon verhefïèn fynen naem

.

Laet al wat adem blaeft fyn groote daden prijfèn

,

Laet ai wat wefen heeft hem eere gaen bevvijfèn

,

Laet al wat heden is , ofnamaels vvefèn fal

Syn onbegrepen macht gaen roemen over-al

.

Lofzy den hooghften God , en heyl de nieuwe mcnfchen
Diewy voor alle tijt geliick en fegen vvenfchen

Lofzy den hooghften God , die aen de werelt jont

Een wonderbaer gefchenck , het edel trou-verbont

,

Een haven voor de jeught , de keeft van alle faken,

Bequaem om al het lant wel haeft bewoont te maken

.

Lof zy den hooghften God, ja lof, en eeuwigh lof.

En , fiet ! dit bly gefangh verhe ught den ganfehen hof,
Verheught het edel paer tot in haer diepfte gronden

,

Vermits fy Godes heyl in al den handel vonden

.

Sie daer het blijdtfte feeft , dat in het aertfche dal

Voor dcfen is gevveeft , ofimmer wefen fal

.

O God 1 ó hooghfte goet ! ó vader aller volcken !

Hqe groot is uwen naem 1 hoe boven alle wolcken

!

Hoe vreemt is u bedrijf! hoe wonder u belevt

!

Hoe wijt aen alle kant op aerden uyt-gebrey't

!

Du bift de ware born van alle goede fiken

,

Ghy kont alleen de menfeh in als geluckigh maken

,

Du bift in wien de ziel met al de leden ruft •

VVantt uwer rechter-hant daer is dé ware tuft.

Wat is doch van den menfeh dat ghy fyns wils gedencken
En door u milde gunftfoo wonder hoogh befchencken ?

Wat is doch in der daet , wat is een menfehen kint

,

Dat ghy foo grooten heyl aen hem alleen verbint

}



GRONT-HOUWELICK. 3J

hy hebt fyn hooft gekroont en heerlick willen maken

,

00 W fchier in eer de geeften koomt te naken

,

Uc geeften hoogh begaeft y en uytter-maten fchoon

,

ciP*
C met ccn eeLlvvigh heir omringen uwen throon

.

hy fet hem tot een vorft van uwer handen wercken 3

met een ftil gemoet u wonders aen te mercken

,

Ghy hebt het vee geftelt in fyn geduchte macht

,

Soo dattct altemael op fyn bevelen wacht

.

hy hebt hem toe-geftaen 't gefagh van alle dieren

,

lc ^yvemmen in de zee , ofom den hemel (wieren

,

*n t korte , watter blaeft > ofgeenen adem heeft >

£n vvatter op het lant ofin het water leeft

.

y fchenckt
v
hem boven dat ( ten eynd' hy mochte telen ,

£
let in droeve fucht fyn jeught alleen verquelen )

foet , een aerdigh beelt, een wel gemaeckte vrou

,

Aen hem , door uwe gunft , verfegelt in dc trou

.

Ee
b0et Cn ^°Ct vcr^ont * tot onfèn trooft gevonden

,

ei God vvas van den menfch geweken door de fonden >

5^ datter yemant vvift van druck en ongeval 1

In Fƒ
r°nt is §e ^ey c in Edens luftigh dal

,

Gh K
S kk°on

Pr^cc ^ • ghy doet de tochten ruften

,

7 breydelt aen het vleys fyn ongetoomde luften,
hy fpot als mette doot y en geeft ons wettigh Caet,

q\ ^
cr °p dit wonder Al op vafte gronden ftaet.

Gl
^ ^°Ct mcC u ^ C^U

^P
f°cte f°etcr fchijnen

,

y doet in onfen geeft het bitter haeft verdwijnen

,

n
y dat vry hooger gaet , ghy beelt ons krachtigh uyc

O P °j
tl

A
eercn rcyn verbont met fyn beminde Bruyt.

1^
od

!

° hooghftc goet ! ó vader aller volckcn !

°e groot is uwen naem ! hoe boven alle wokken !

vreemt is u bedrijf! hoe wonder u beleyt

!

lofzy hoogh geroemt tot in der eeuvvigheyt.

Ei Soph-



j6 A Ë N M E R
SOfHRONISCVS.

{^Edenck-weerdig is dit houwelick,weer-
^*de Philogame, en ick achte het te zijn eë
gront-fteen aller houwelicken : en nae dien

ghy voor-hebbens zijt voor eerft te letten op
de eygenfchap van een goet houwelick , foo
en weet ick geenen beteren raet te geven , als

ten dien eynde u felven voor oogen te ftellen

even dit houwelick van de eerfte voor-ou-
ders . De leerlingen in de fcholen wert ghe-
meenlick een voor-fchrift gegevé om te lee-
ren fchrijven , de fchutter een wit om nae te

fchieten, den ambachts-man een patroon om
nae te vvercken > en defe alle van den beften

fiagh , om tot goede aen-leydinge te dienen

,

elck in fyn gelegentheyt . Én my dunckt dat

voor u en uws ghelijcke geen beter voor-
fchrift , wit, patroon , jae fpiegel en kan wer-
den voor-geftelt als 't houwelick nu aireede
aen-geroert.

P H i. Ick bidde u hier in wat omftande-
licker te gaen , weerde Sophronifse , op dat

ick recht begrijpen magh 'tgene ghy in't ge-
meen nu hebt beginnen te feggen.

Soph. Ick wil geerne mijne aenmerc-
kingen daer toe beleyaen , dat de felve aen u
by alle gelegentheyt dienftigh mochté wefé.
En voor eerft foo meyn ick dat de Schrijver
wel heeft gedaen, dat hy de eerfte plaetfe van
ditvverck heeft vergunt aen het houwelick
van dc eerfte voor-ouders Adam en Eva? niet
alleenlick vermits het felve het eerfte hou-
welick is, en mitfdien de outfte brieven voor
alle houweücké is hebbende ,maer infonder-
heyt vermits Godfelfs , een oorfpronck alles

go'cts, als met eyger hant, defe t' famen-voe-
ginghe heeft uyt-gewracht j oock mede om
andere redenen, die naerder uyt de fake felfs

zijn afte nemen

.

P h i. Wel aen,tot de fake foo't u belieft.

Soph. Een wijs Princ,e heeft eens ghe-
feyt

, dat fchoon de vvijsheyt van alle wijfe in
een forneys by den anderen gcfmolten en on-
der een gemengelt ware , dat etter de felve
nietgenoeghfaemenfoude vvefen, om een
volkomen goet houwelick behoorlick uyt
te wereken

.

P h i. Wel,wat is dat gefeyt,Sophronifct?

Heeft een goet houwelick ïboveelin, foo
Zijndcv weynigh te vinden

.

Soph. Het befcheyt van defe reden be-
kenne ick noyt recht begrepen te hebben

,

voor en al-eer ick het ooge begon te flaen op
dit eygen houwelick van de vooifz. eerfte
voor-ouders, en ick bekenne dat ick noyt een

C K I N G E N
volkomen goet houwelick en hebbe kon^jj

uyt-vinden , als even dit tegenwoordige i
e*

derffeggen , dat het felve is geweeft foo«
komen goet , dat niet alleenlick alle de vw
heyt van alle wijfe tegenwoordelick op

#f*
den levende, maer dat alle het vernufvan^
de wijfe die geweeft zijn van den aenbegifl

^
af , en wefen fullen ten uyt-eynde der^rel

toe, geenfins foodanigen werek machtigt
zijn uyt te brengen.

P H I. Wel,dat alfoo waerachtigh i<)*f
foo fal ons dit eerfte houwelick konnen^'
nen ( als ghy al-reede gefeyt hebt ) voor&
volmaeckt voor-fchrift

5ja tot een toet-ft^
om alle andere houwelické daer aen te p°c

'

ven , en dien volgende foo komt het felve
o?

mijne tegenwoordige gelegentheyt feer v^
1

te palfe, om daer mede mijn voordeel te iff

Maer gaet vorder, en opent my de ooge" *

ick naerder en klaerder hier in iien mach-
Soph. Wel laet ons het voorfz>f

welick wat naerder ontleden , ende alfoo
W

mereken hoe het felve eygentlick in fyn
flalte is geweeft . Godfckiep den menfcht (JW
Mofes )hem tot een beeldt ; tot een beeldt®*
fchiephy hem , ende hy febiepfe een man it*

u^vue Lyn gneweeit uyt-nemende fchep'

.

hebbendem hchaem ende ziele al wat in^
en vrouwe wert vereyfcht ; als beyde, teiW
de van hetaengaen van haer houwelick *f
dc jongh , gefont, houbaer , fchoon, vru^
baer, edel,n/ck,verftandigh, en, dat hetW
van allen is , goet , hebbende beyde ha#f£
negentheden noch in haer geheel , fon*

r
7

eenige vorige liefde aengeritft, veel min v
^

voert ofte wech-geruckt geweeft te zipm
de mitfdien met fuvvereen onbefmettë^
nen fich onderlinge 'lievende,en gelieft

dende,in aert malkandcren op het naeufl^K,

lijckende , als uyt eene en de felve ftony
ftaende, en daer en bove regel-recht

,

der om-wegen
, door God felfs ( de f^

inC
{C

ader van alle vermakelickheyt ) in ech%
iamen gevoeght in den Iuft-hoveEden>

jj

dat voor den val . Nu bidde ick u offer

wel een foodanigh paer volex by yen^,
aen te wijlen ; voor my , ick meyne dat^
Want nadien het houwelick

( als voren g
1

^
feytwas

j is een wettige t'famen-voegW *p
man ende vviff mede-brengende een onverf^L^
gemeenfehap van een gefeiltih leven , foo &^
aen de volmaecktheyt van het vooifz- |?Lc

welick geenfins ghetwijffeit werden . wfa
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:rWf

en^
h.

hoi1
'

>v

het 3*
Op A D A M S H O V VY E L I C K.

*Wn ge^^u^ !?^en de perfonen, die te heyt van de eerfte maeckfels , die de alder-

?
ev°eRth°f? f

z^n ' ° t̂e den genen diefe fchoonfte met eyger handt heeft uyt-ghc-

^ Voorfz tT ' de man*ere °p de vvelcke wracht? en hoe konné defe on-edel génoem t

*k
plaetfe da

™

en~voeginge is gefchiet,ofte werden , die God tot een vader hébben ghe-

!L j
e

!
s
?1 '5werck geftelt , hadt , en na des fëlfs beek gefchapen zi;n ? en

hoe en fullen die niet rijck gefeyt werden,die
den ganfehen aerdt-bodem , voor onroerent
go e t > in eygendom befaten < die al vvatter in

leefde tot haer knechten,en al watter in wies,
tot haer renten en jaerlickfe in-komen van
Gode gegeven was < Hoe en fal niet verftan -

digh geheeten werden, die alle gedierten een
eygen naem > na haer innerücke eygenfehap-
pen , wift te geven i

(
Genef. En wat

de goetheyt belanght,die en kan van gelijcke

lachte» L*^
n

°Zer *k onfe wegen, en uwe niet geloochent werden , dewiile terftont na
n '"hoooer ah ^r. -„j- ttA o A^iZx^r^ < / i

metalle °PJ

den wdcké fulex is gebéurt,'

*enend! c
ere om^ndigheden daer toe^ vo ?°P h

*
dt het Seen tegen-fpreke,

^orlz.houwelickis in fyn ganfche le-

^het

.
en SeWi'r->™"wicK ism lyn ga

l<* een^r YoIn^eckt,ende daer over ben
r°ePen • u ckt °P defe gelegentheyt uyt te

°nfeg^h
ed€T Heeren

>
onbegrijpelicke God,

°nfe VvtJ
tn tn K$n niet als uwe gedachten , en

0̂o
^eel(l u ntet 4'; uvve wegen > fnaer

^Uvv?^!!*'
1,^''' is alsdeaerde,foo^n

~i
^ H I ^ 0Hf€ le**chten- 5 5-8. des felfs fcheppinge gefeyt wert, <k/ God aen-

Wen, én K
C

u
5 die Shv deie eerfte echte f*&h vvatb itychafen hadde , en dat alles feer

drijft ; ^ gnevoW haer houwelick toe- toet was. Genef, /. ?/.

P H i. Ick fie kortelick de beveftinge van
t gene ghy op de ghelegentheyt van 't eerfte

Ptaontfce
UyNnemcnde groot , weerde So-

^üde ick i
1?^ 1

* om hier 111 vaft remn » fo°
°
p Shy al|e

j 7a
1 U Vvac gronclen hooré,waer houwelTct hêbt voor-geftelt , en woude van

Vaft meynt y
tllcken van dit groot ghebou eenige faken wel wat naerder met u handelé.

negen
uyt n

tten
* Ghyftelt,alsopeenry, Macr de felve niet evgentlick wefendchet

rl* JliYdèn
emencle eygen ĉhaPPen in dele wit,ons tegenwoordeiick tot eé oogh-merek

lcheets uyt ^
de welcke ick wel wat be- voor-geftelt , foo wil icker van fcheyden , en

£

en
r ( foo hc

°
-

S vvoort ôude willen hoo- tot ons voor-nemen beginnen den gront te
5t ii niet^moeyelick en viel

) om leggen. Ick vrage dan ( met u verlof ) voor
ren

St.ZZ Uyt ™* defe faken voort

a
n vooNfH? -?

m& houwelick als eé fpiegel
lellen

sËZT van houwelicken voor te

gaen,en
S o P H^P geen waen aen te komen,

^geroerc' - " e
.

n !
-
s niet buyten reden van u

eerlt drie verfcheyde vragen , alle menfehen
rakende.

Eerftelick, ofhet dienftigh is te trouwen.
Ten tweeden, of het beter is getrout, ofte

ongetrout te v/efen.

Ten derden,ofoock de kerckelicke peifo-
nen behooren te trouwen.
S o p h. Aengaende defe drie vragen (Ton-

der lange om-wegen
)
foofeggeick, dattet

r
s nae

rder'v
S°ede PhlloSan:ie > en ick wil u

Cn
- Iele hIu

1

i

noe5en geven j eer wy voort-

u
e
^gehoïd

bbeg^dat beyde de voorfz.

?
0übae i

,

>fchftA
2l,n Sh

f
wceft i°nck ' gefont ,

beter is te trouwen als ongetrout te wefen,en

*\
1 feIve / k

vrilchtbaer, edel, rijck,&c. dat onverfcheydclick voor alle foorten yan

^ om v?l
ei

?

vei
;

rche
yde redenen , hier menfehë , en daer mede alleen meyne ick alle

d-, j o * om u i m J UUU1C11 5 iUCl "itmtiic , en uaer meae aueen meyn<

ru
^ Heer/^

1

r An ^
bevveere ick daer uyt, de drie vragen beantwoort te wefën.

?en
'Voeain

0nfe God tcn C1
)
de van hare tfa-

v1' Vf«hï?
gQ t0t dc iblve hecft gefproken :

^ U fegh iel?'}
W

J?"
W « wrvn& de aerdt.

r e^ cnde V
llt dl

?
fi8h hadd^n te vermeer-

K°
0telijck^a-

erde tC vervuUen 5 moeften

f
r
> gcfon! ,

j0nck 5 en dan oock vrucht-

{?°daniWe
^noubaer wefen, ofte moeften

rf
1
GoldeNri

;ck vverdcn
' u> 1 knuta van

Ock fo
I

woorc tot hcn §hefPr(>ken
v-jk *

10 is de u
7"5"^^^cn. ongetrout te Düjven , integendeel d

Ad^m dL?
K

r
eyt Cn kl0C

,

ck
^

8

eftalte nei^ns de menfehen is bevolen. Te

ft*
negen hon\\T

af7 ?'
dat fyn leven den 'dat de ^et des houwelicx van G

*uerUJ. ,
UUI1uertendertifrh ï.iren is iivt_rr^^ *^.i„o a n i r i ...

Phi. Maer tot de redenen.

S o p h. Voorredenen fegh ick, ten eer-
ften, dat het houwelick van God is in-geftelc

voorden val {Genef. i.xf. i<Cori»t.7.*. Hebr.

'3- *>) en ten tijde als de voor-ouders noch
waren in dé ftaet van onnoofelheyt ; ten is niet

goet
( fcydt de Heere ) dut de menfeh alleen zy.

Wafl en wrmenighfuldigkt \ daer de ftaet om
ongetrout te blijven , in tegendeel by Gode

Ten twee-

Gode,van

b.?
Ckt

- ( GZr
CIX Cnf*!^ ^f

e
? i?

u^:ge - Gods Sone,van de Apoftelen, fonder onder-

. . wort verklaeit

( Genef.*. ig% hh%2% 2% j.Cmnt.f. ) deftaec

5 cm

3-
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4-

om ongetrout te leven met alfoo.

Ten derden , dat het houwelick in vvefen
hout alle ftaten van de werelt, ende alle foor-
ten van menfché,( t.Corint* 7.9. )daer niet ge-
rrout te zijn recht het tegeo-deel is doende.
Ten vierden, dat het ho uwelick is een be-

hulp-middel tegens alle onbehoorlicke luftë

( /. Corht. 7. j. ) daer nietghetrout te zijn in
regen-deel is een aeniitfinge tot alle de felve.
Ten vij Kien, dat het trouwen alle menfche

by God weit toe-geftaen,ja geboden
(
Genef.

*.'*.) uyt-gefondert alleen den genen die de
gave van onthoudinghe zijn hebbende , daer
het tegen-deel , te weten niet te trouwen

,

nergens en wert geboden.
Ten feften, dat de menfchë uytter aert zijn

genegen tot gefelJigheyt , in voegen dat niet
getrout te zijn is ftujdigh even tegens de na-
ture felhs,en dat op vafte redene, alfoo 'thou-
welickis als eé queeckerije vanGods kercke,
ende van den borgerlicken ftaet , en mitfdien
een rechte gront-fteen van de ghemeenfchap
dermenfchen.

Te*n lellen , dat in Godes woort den hou-
wehcken ftaet te verbieden klaerlick vvort
ghefeyt te vvefen een leere der duwelen >

y, Tim. verf. /. j.j.
Wat de kerckehcke perfonen aen-gaet,

die zijn onder.de voorfz. redenen, als al ghe-
meen zijnde, buyten twijfel al mede begre-
pen

; en d'exempelcn van de Patriarchen

,

Propheten, Priefters, ende Apoftelen be-
veftigen het felve, alfoo veel van de felve ge-
hout zijn gheweeft. Ende boven allen delen
foo dunckt my ter eéren ende meerder luyfter
vandé houwelicken-ftaet fonderlinge te doé,
dat God almachtigh , de eerfte perfoon in de
Godheyt

, voor den alder-aengenaemftcn en
hem bevallighften nacm ( waer mede hy van
de menfchen kinderen wil begroet en aan-
gebeden werden

j JiemfeJven Jefcènaminge
van Vader heeft gegeven. Alsghy bidden vvflt,
kydtdeHeerChnftus, foo feght dm : Onft
Vader Sec. wekken naem Vader niemant on-
der ons voeren en kan , als door middel van
'thouwelick.Want kinderé buyten echte ge-
borenjworde'verftaen fonder vader te wefen,
na onfe rechte. Noch vorder, dat de tweede
perfoon in het felve Goddclick vvefen , even
de Sone Gods den houwelicken-ftaet in foo-
dauigê achtinge heeft gehadt, dat hy den fel-
ven met fyn eerfte wonder-werek heeft ver-
weerdight te vereere, als de bruyloft 111 Cana
Gahlce met wijn , uvt water gemacckt , op
een b\fonderc wijfe hebbende vcrlufiigt.Dac

K I N G E N
eyntelick de derde perfoon in de Godheft
weten , de heylige Geeft ( met eerbiedig
zy het ghefproken jden perfoon als

heeft aen-genomen in het bevruchten
maget Maria ; de hoylip Geeftfal over 0*"*

feyde de Engel tot de felve.
, ,flP h 1. Ick bekenne dat defe uwe re*0'

reuck en fmaeck hebben, envangevvi^
Zijn; maerdien onvermindert , foovvo^ ,

hier al veel redenen ende fchriftuer-pl^,
tegen in-gebracht , daer op >

SophronÜf

'

wilde ick wel wat naerder berichts hebbej!'

.
S o p h. Alle de felve , en yder van^

zijn wel uvt den vvege te leggen , lieve Y»

logame ,foo wanneer men die maerrecfl
1

enfiet.

P h 1
. Wel aen , wat ift dat ghv te

hebt tegens de plaetfe Pauli. 1. Corinu>
'

Een vrouwe niet te raken is goet
,
feyt de AP

'

ftél. Iflèt goet ee vrouwe niet te raken^ft
de man, foo is dan het raken noot^ïï,
quaet. Want tegen goet en is geen teg^T
Imge als quaet , gehjek fulex kennelick 1*

. £ o p h. Wel aen , hoort mijn tege<,
ncht

: , weerde Philogame. Ickfegge^
hek den fin van den Apoftel in diepltf^
welen

, dattet goet is een vrouwe niet $0'

ken,vermits verfchevde moeyelickhed^
gehoude perfonen onderhevigh zijn-

lJ
tweede, dattet goet is een vrouwe niet teK

t

voor yemant die de gaven van onthou^
heeft. Ten derden, dattet goet is haer ffl*

raken ten tijde van oorloge en vervolgWS
Maer even-wel is het trouwen tot alle 11

tlL
eerlick en goet . Soo dat d'Apoftel
het trouwe niet uyt en fluyt het goet v^*,,
baei-heyt ofte wettighevt,maer allee v*<,,
ughcyt en ghemack in befwaerlicke ^%
biet, op dien, of diergelicken voet fyn tC

der-leggen d' andere plaetfen, dieteg^a
houwelick werden in-gebracht , en vo01 J
maeghdelicken ftaet, by denfelvenAO
werden aen-geroert, dieick, omW%
wille, hier fal voor by gaen , de wijle de
uyt het gene by my aireede gefeyt ïs>*

cl

zijn te wedcr-leggen. $P h 1. Wel aen dan , tot wat anders * «

vrage vorder, wat ick ende een yder in 1 W*
wefick van Adam hebbe nae te volgen

•

,p
der oock yemant,op des felfs exempel? * p
pende een vrouwe vermogen te vervv^J

1

en het ftuck daer mede door laten fben • jji

S o p h. Ickantwoorde : dat neen^^
Adam hier over niet anders endede?^
moet niemant yreemt vinde,dewijle sH^I

G

k

c

it

*

6
ei

te

te

i

i

i
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!
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^ »s,vonr r
e

'
en been van fynen beene

,

P a i ITr
ey
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W
°°rden / j •

dat ^e aen-merckinge in de
de felve vl

ln
1 text !lSht >

ende YVl1 oock
pHy fe .. ,

or Spet aen-nemen , maer de wijle

^ontfin u /
mf

V'
n palier nvt Godes

Vr**h ^(ghelijckde waerhevt is) foo

£<*t midr,
b
y dle ghelegentheyt , offet een

kteto 1

1S °m tot een bequaem houwe-
te bid£n t

*
dat vemant voor-neemt God

j*
0et

Partue
n Cynde hem °P r>'nen weSh een

IP^en, me
r te gemoet mochte werden ghe-

•

tegen.^
°plet 9 dan de gene die hem eerft

r
efe

» > in^V?' {y» wettiSh deel te ver-

•

°de reëel «

chi
i
n als ofde fdve hem van

In
h*K Be£

ht Ware toe-Sefc^ckt , ende

L .r^heèl vni
gge ' na myn SevoeIen,dat

dl W*it of ^rS
u
evaers ' en Sanfch forSelick

n
n 0r* een

" Choon God met er^ te bid-

«°?dig is f0
g0et

Partuer geheel dienftigh , ja

fhedt fti
!

eck-
n 15 daeroni niet scfey t dat het

!
n 0ngewOr^

e
f??ct*>m,door een byfondere

^^teï?^ maniere van doen, een

!
Cyck

envanH L
n

' en d^n als een wonder

l
en

i *aer vii
n hcmel hier over te verwach-

r

a Wettiee m ,

ifret S°et door behoorlicke

l"
H
;
et4en^

dd
f
n daer toe te trachten , als

L efin8e vai^
acht

,
tc doen nemé OP de ver-

1 §eninevt t
U Perf°on 3en hare ganfche ge-

i0LlWeJicxfe k fi*e*ck de Se»e die in haer

> hehV
r

u
Chtinge °Vt anders hebben

bben ^ten beften daer byniet

v
et

&ene dat p
y maeckt m >' hier in-dachtigh

r^clvonÏT? ^^eengeleertnan

* « «S^**** daer me^ gevaren

.

I ^ laten lil
UWC Wllde be^heyden 3en hem

e de fe ,

aeontnioeten, metop-feten be-

Ü
Cllte

deel -

e jrulIen aen-nemen voor fvn
Cr op ü .

V Wie die oock mochte wefen , en
^^^5-gegae zijnde na S -Pieters kereke

> ls hemophcLke.ck-hoi ontmoet

i9
ee fekcr vrou-menfeh, hem om ee aeimoeiTe
biddende , ende hy fich verbonden achtende,
uyt fyn ghedaen belofte , haer tot een wijf te
moeten nemen , foo fy des wiiligh mochte
wefen, heeft ten felven tijde beüaen haer daer
toe te verfoecken,endedadelickfyn verfoeck
verkregen hebbende , is met de felve in de-

trouwe beveftight. Maer J

t is qualick te feg-
gen

, hoe ongalick hy van't vrou-menfeh na-
derhant is bejegent geweeft, vermits hy al dé
tijt fijns houvvelicx, gelijck van hem getuvgt
wert , jammerlick van de felve is geplaeght >
ende over den hekel ge haelt geweeft.

S o p h. Dit plagh veeltijtsfoo te gefchie-
den, ghelijck Salomon wel heeft bemerekt >
dat niet tot yet komende , door moedighey t

en nortsheyt , alle mans verdriet wert.
Maer , ofhier yemant fèyde , dat Ktfilerm

immers vaGod verhoort is geweeft in dit fyn
gebedt , en dat de oefTeninge van dit moeye-
lick en onvriendelick wijf hem dienftigh* en
faligh is gheweeft, ofom fyn gedult te oeffe-
nen , ofte om andere redenen Gode bekent >

gelijck het klaer is dat God de zijne altijt ver-
hoort , in dien niet naer haren wille , immers
haer ten beften, want den godfaligen doch
alle dingen ten goedé eynde moeten gedijen.

Hom. S. 2 7.

P H i. Wel , dat wil ick in fyn weerde la-

ten ftaen , en het is voorwaereen goede be-
denckinge. doch (beliefdet God) ick wenfte
dat mijn gebedt op een andere wijfe verhoort
mochte werdé. Maer, onfen KeflèUrus nu daer
-latende , antwoort my op myn voor-geftelde
vrage,foo het u belieft.

S o p h. Ick meyne dat men by het gebedt
op defe ghelegentheyt de ghewoonelicke en
behoorlicke middelen behoort te voegen, en
geen wonder-wereké figh en dient in te beel-
den,ofte vanGode in dié deele te verwachte.
P H i. Maerfeght my, Sophronif^e, wor-

ter niet in Gods woort klaerlick ghefeyt , dat
die gelooft alle dingen mogelick zijn i wel,
als dan yemant vaftelic gelooft na fyn gedaen
gebedt, dit hem God eé goet paituer fal toe-
tenden ,(al hem dat niet gewerden , de wijle

het geloovc oock bergen te mogen verfetten

wert toe-gefchreven ? ( Mare. 9. 23.) Hier
wat berichtsop , weerde man , of anders foo
mochte ick lichtelick tegen u ghevoelen een

befi uyt maken.
So p h. Niettehaeft,jongelingh,ickwil

u wat lichts hier toe-brengé, en tot uien eyn-
de foo dient hier ghclet, dac de meofche niet

meer en kan gelooven als hy belofte en heeft

van
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4° A E N M E R C
van God. ( Galat. j. 14, ) ofte als hy woort
Gods en heeft.

( fym. 2s . )Daerom als ye-
mant figh fekerlickin-beelt, dat , hy feggen-
de tot een bergh : Wert op-geheven en werpt té

in de^ee,( Man. 11.
) fulex gefchieden fal,

foo en fal even-wel daer niet van geworden,
vvant hy en heeft daer toe geen belofte, geen
Gods woort, maer alleen een bloote in-beel-
dinge , dat hy üücx fal konnen doen. Veel
zijnder gevondé geweeft die op defe fpreucke
figh hebben onder-wonden groote dingen
ter hant te nemen, denckende fy hadden het
geloove , om het te doen , en het foude foo
ghefchieden als fy meynden, maer en hebben
efter ter werelt niet uyt-gerecht, als dat fy
hen felven en haer doen ten fpotte hebben
gemaeckt voor alle de werelt.

P h 1. Iflet dan beter God wel ernftelick
te bidden om een goet partuer , doch op dat
gebedt geen wonder-werek te verwachten ,

maer , dien onvermindert, behoorlicke, wet-
tige, en gewoonlicke middelen in't werek te

ftellen i

So p h. Datismi;ngevoelê,Philogame.
want Gods fegen en fluyt niet uyt de behoor-
licke middelen , maer wil in'tghemeen oock
der nïenfché hant hebbé.

(
Ad. 27.31.) Schij

n

van Gods-die nft en moet hier piet te verre
getogen werdé tot üyt-fltiytingc van de mid-
delen. Jvly is van een ghéloor-weerdigh en
geleert man verhaelt , dat D. VrJïtjMiprcdic-
kende tot den volcke, figh een vrou-menfeh
metfeer grooten aendacht ( foo hy mevnde)
op hem geduerighlick het ooge Hebben , en
als van fynen mont hangen,daer uyt de goede
man beiloot een grooten yver tot de godfa-
ïigheyt in de felve te mogen wefen , immers
fyrt reden en predicatie haer wel te bevallen ,

en kreegh daer over foo groote behagen inde
felve, dat hy , fondcr vorder ondeifoeck , het
vrou-menfeh ten houwelick vereyfehte , en
oock bequamjdoch waffer mede ganfeh jam-
merhekaenvaft, even als Keffelerus, gelijok
die hem gekent hebben niet veel omftandig-
heden weten te verhalen • gelijck oock duy-
delick is af te nemen uyt fékeren brief van
L>. Vrjirms in denjare 1575 - ghefëhreyenaen
D.Martinus Lydius , die my defe voorlede
dagen is ter hant gedaen door lacobus Lydms,
een ghelcert ende uytmuntende jonghman
onfer ccuwe , wiens groot - vader was de
toorfz, Martinus Lydius , daer uyt de onluft
van D. Vrfinm tot het houwelick , met alle

den gevolge van dien , als met handen is te

taften. Y oor befiuyefoete jcngelingh, hou-

RINGEN
welicken dueren lange , ende en dienend

ter loops, en op een fchielické in-val
(
fcho°

die al een deckfel van godfaligheyt fc bij**
1

hebben ) niet aengegaen. Gout (onder tog

fteen , en man of vrouwe, fonder behoor^
onderfoeck , in echte aen te nemen en is^
wfjsheyt gheweeft.

P h i. Ick hebbe nu redenen en exertf
j

len genoegh hier op verftaen , geleerde

phronifce , die ick beyde danckelick wil #

£

nemen. Maer dewijle ghy het houwelick
Adam foo hoogelick hier voren hebt vö*f

ven,en als eé baken om na te feylen vooH£
üelt,fegt my,wat ghy vorder tot na-volg

in&

hier uyt meynt getogen te mogen werden-

S o p h. Wel Philogame, al iiïet(oo>
ót

wy aireede al wat veel op defe gefchied^'N
hebben aen-gemerekt , foo wil icknoc»»

, . trecken. Ick bemereke dat';J\

eer aen Adam door God de vrouwe ter M
d

wat hier uyt trecken. Ick bemereke
eer aen Adam door God de vrouwe ter w>'

isghedaen, hy alle den aert-bodemeri**
gedierten daer op levende aireede in e)'g^

dom hadde ontfangen , en , tot een teecK

p
van dien, aen alle de felve evgen namen
haren innerlicken aert paffende, hadde geg

ven; en dus zijnde in't volkome befit gel*

heeft doen-mael eerft fvne Fva bekölT1 ^
Hier uyt meyne ick af-genomen te kon

11

werden, dat voor het aen-gaen van't hon
0
^

lick , onder andere , mede"behoort g
he

]

eL
werden op dingen die tot de huys-lïou^
van noode zijn. De grieefche Poëet Wi j,

oordeelt tot dien evnde , dat yemant dfc™
té houwelicke wil begevé behoort al-V^
verlien te zijn van eé huys,en een ploUg^y
dat is, van nootelicke middelë daer de^%
afroockt, opdat daer medevrouenk^ -

ren,methet vorder gefin onderhouden^
werden, en (mijns oordeels) cndocdc

^lV

wijflèlick , die figh tot een vrouwe t>eg
eV
^j

aleerbequame middelen tot onderhol
de felve aen de hant te hebben . $P h 1. Hoe ! foudt ghy dat foo verre

V

ftaen te trecken?
£Sop H.lEn waeromnietfoo,Phi!og^

na mijn gevoelen en dient defe leffe g^c
vergeten^ Tis een quaet begin van eeO^pj

houwêlick,dat een onervaren jongeling^
in de werelt iiet als in ecn^ hollen pot >

jj|

foete jonge deerne uvt haer ouders $
komen locken, fonder te weten waer^
aen haer in dien nieuwen ftaet redeli^/j^

noegen, en goet onthael te doen hebbe- ^
wiÜclick de faute vanfulex moet
ia die tecre gemoederé een grooten y
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den als de gene die van het in-komen haerder
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»
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?
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4* A E N M E R
tvelcken de ledigheyt plaght te veroorfakcn

,

wefende kennelick, dat een molen nootelick
ofkoré,offteen malen moet,ais hetfpreeck-
woort feyt . Ick voege hier by dat fulex , als

gefcyt is , veel gemacx kan geven in de hnyf-
houdinge • en hier toe kan feer wel gebruyekt
werdé het fpreeck-woort onder ons in fwan-
ge gaende,te weté, dat ónder het feylen goet
roeyen is,dat is, foo wanneer men foo eenige
goede middelen aen de hant heeft, dat even
dan foo wat gewins daer toe gebracht ganfeh
heughelické is, eH aen het fchip van de huyf-
houdinghe

( om foo te fpreken) des te beter
vaert is gevende.

P h i. Ghy meynt (naerick mereke ) dat
een man die fyn huyfgefin met fyn verftant

,

ofte arbeyt voor-ftaet vry wat meer verbinte-.

ni(Te,en mitfdié oock gefagh over de vrouwe
heeft , als een die maer uyt de gemeene mid-
delen leeft. Maer nu weet ick dat in ons Hol-
lant vrouwen zijn, die door haer vernuf en
neerftigheyt meer toe-brengé totde gemeene
huyf-houainge als de man felfs , jae dat veel
mans op der vrouwen vlijt en vvinfte het ge-
heel laten aen-komé. Wat dunckt u, komt in

foodanigé huyf-houdinge de vrouwe het ge-
fagh, om redenen voren verhaelt y niet toe ?

S o p h. Sekerlick ( om ront te fèggen
)

ick meync die flagh van mans veel behooren
toe te geven aen lodaoige vrouwe ; Maer dat
de felve in macht en gefagh haerfoudenfet-
ten boven den man , oordeele ick onbetame-
lick te wefen. D'orderM God geftelt,mach
ter fake van het tijdelick gewin niet gebrokS
werden. En het ware beter regel in de huyf-
houdinge, dat de mm bevde, en den meeften
laft,en het meefte gefagh bleefhoudende,
want van den beginne ïifet alfoo geweeft.
P H i . J ck foude hier op wel wat langer

willen ftaen, maer my komt noch wat te bin-
nen , by defe gelegenthevt , daer op ick noch
yet vragen moet. Ick be'mercke op het hou-
welick van Adam en Eva, dat God de Heere
aen de felve beyde is gheweeft als Vader , als

Moeder, alsvooght, en dien volgende een
beforger va het werck,datfe nu ter hant fton-

den te nemen • datter even-wel geen houwe-
lickfe-voorwaerde tuiTchen dele twee en is

gcinaeckt , maer dat al de befprecken van dit
liouwelick hebben belteen in de woorden

:

Waft en vermemgbfuUighf . Wat dunckt u >

weerde Sophronifcc > ware het niet goet dat
het als noch met de houwelicken even alfoo

C K I N G E N
licke bedingen , die men hedenfdaeghs i*

houwelickle voorwaerde is gewent te btffl
'

gen,te rugge ftelde, en de fake liet in poin$

van de voorwaerden van't eerfte houweli<*

'

S o p h. Dat Adam en Eva geenvo°r
'

vvaerden ten aengane van haer houvvekf*

hebben ghemaeckt, Philogame,en is ®

\

vreemt. Want de fonde noch niet inde W^1

zijnde enwarender geen treken of flr*°'
daer op by voorwaerden diende voor-fi

eI

^
Gemeenfchap van goederen, fonder mtf° a

van outseenalgemeene voorwaerde geW#
by de Griecken , by de Romeynen > b)'

a
,

Hoogh-duytfche,
(
l[chom*chm *pud

in Oecen. Dionyf.S*lt*rAib.2. ^om.anti^ G^'l
0#f. MartUL & alij. ^irnifeus de jur.

c*f. 7-ft&* 6. ntêm. to.) en oock by
Hollanders , van gelijcken by de Franjoii^

Spaengjaerts , ende Engelfchen , foo &t
khiijvers daer van getuygé. My en ge '^ d
oock niet in al het oudt ofte nieu l efe 111

?!,

van eenige houwelickfe voorwaerde geW'

te hebbé,alleenlick fie ick dat in't apocOr;

toe gingh,als God in defen deele in>t Paradijs u^cn , i ^. rs%
heettgedaen; en dat men alle de bekommer- Mfaj.) Andere meynë dat de voort-tf^Jj

boeck van Tobias ftaet : EnJy namén een , ,

en [cforêven dehoHwelick-flicbtinge. Tob.

Oockfxe ick dat onfe voor-ouders hebb^
bruyekt eenë eenvoudige, en effenen rofld

.

draet van gout tot een trou-ringh ,
die^

te recht de goude eenvoudigheyt mach
noemt werden . Ick woude dat de trot**

even foodanigh mochte wefen als haer ttf

ken is, te weten ront , effen , eenvoudig^
fonder befpreck en voorwaerde , n#r %
oudt lant-recht, dat is, met gemeenfchap

v

goederen , fonder meer.
fl

,

P h i. Tot befluvt van defe onfe fft^,,
fprake óver het homvelick va de eerfte sf>
ouders , foo blijft my noch over een be&L
kingedie my in

#
t lefen van het felve is

vallen
. Ick mereke dat Adam en Ev» %

wort toe-gefchreven ghemeenfehap^
0f

hamen gehadt te hebben in't ParadijsA',^
valt ( foo ick meyne ) wat bedenckens.

0 u
voor eerft foo zijnder eenige geleerdew%
haer fchriften hebbé na-gelaté , dat inï%Y
deeeiite voor-oudere niet en hadden g»S
fondight, datter in dien glievalle geefl fU
teelmge en foude hebben geweeit; en^ '

onder anderen ^Anguftims
(
in lik de h^Lc

\u$ cap.i.&rj.
j En meeft alle d^ G&?J

oudt-vaders ftellen in den voorfz.gevalt u
vermeerderinghe van het menfeheheke èL
flachtc, maer niet door gemeenfchap
hamen , ( Greg. Kyfc». iib. de hoxünis °t'Lc
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>ï d°ch da
* gevoelë is geweeft, foo heeft

L°
e^ > enk

nae het fdve WeUck weder-

?Cn
^./L

levens d>and^ fchrijvers ( die

? ^ voor t^kchaemdë voorfz. gevalle^^^^
/-&lit;**

u
fl- M. *. Retratt. cap.ro. /*. &

frk
C re<fenên J?-'"'

1S f-ggcnde,en boven an-

revVoordê
c<* dienende de Propheti-

e^n eel
hT gh>' 1110 W001^n ddaer

A»ï 0 > h ? > geweeft te zijn <

Vvil^«fWMd% en dat fulcx van

K^en
bl
ffemcenfchap verftaen moet

S^'.Cil^^^k uytde woorden

iHi,^de hebt gebracht.

^
N
PWe kon

d
1
Va
?
mak53 cn wat fchl if"

de S P De nl
gl

l>'
daCT t0e by-brengcn *

^ydelickhun if

fc

f
hePP,n

g? van man en wijf

^phl3g h sebodt §heseven aende

den
> die diï^

aer 2i
*nder niet Schrijvers te vin-

v°or geen gebodt en willen aen-

F

OUWE L I C K. 4-
nemen t ick meyne dat ja.

S o p h. Ick weet datter zijn die ons dit

geerne ontleggen fouden 5 ghelijck ick cock
wel weet de redene waerom. Maer fulcx een
gebodt te wefé wort niet alleenlick by groo-
te en geleerde fchrijvers van onfen tijdt vaft

geftelt , maer oock by de oude felfs > ( FhiL,
MeUncb. in confef. *Aug. i^'w/. in Gen. cap. /.

(xer.io.Thma:.22* q.j s*. art. 2. hem Scotus.)
hoe-wel fyluydédaereenige bepalinge foec-
ken by te brengen. Dit dan een gebodt zijn-
de , en 't felve by God felfs de nieu-gehoude
zijnde aen-gefeyt ( wefende doe ter tijt in ge-
ftalte van houbaerheyt, al hoe-wel doen eerft

gefchapé wefende ? gelijck (ulex nieten werc
tegen gefproken

) foo en kan niet anders ge-
dacht weide 5ofte de felve ( hebbende alfdoen
een wille gelijckformigh met Gods wille Jen
hebben fonder iiyt-ftd het felve gebodt ver-
vult > en harefcluildige gehoorfaemheyt da-
delijck getoont , ghelijck noch op den*dagh
van huyden dat eygen gebodt tochtelick
werekt in de gemoederen der menfehen kin-
deren. En'tis aen-merckensvveerdighdat
houwelickfefaké in Gods woort in diervoe-
gen werden voor-geftelt , dit de menfehen
daer toemeynenkrachtclicker verbonden te

wefen als tot eenigh ander bedrijfa als fulcx

merckelick blijckt Luc. r^.^^,Alwaer onder
andere drie forten van Iuyden jtot het groot
avontmael,aldaer gemelr, zijnde genoot , de
eeiile feyt een acker te hebben gekocht , en
die te moeten gaen beiïen , biddende ernfte-

lickjdat fyn onlchult by dé heere vande mael-
tijt moclit werden gedaen. De tweede va

-

klaert vijfpaer oflen gekocht te hebben,endc
die te gaen beproeven, biddende van ghelijc-

ken als voren . Maer de derde (eggende een
wijfgetrout te hebben,feyt plat afdat hy niet

cn kan komen , fonder het minfte verfoeck
daer by te voegen om cenigen onfchult voor
hem tè willen doen, als vaft flellende,dat een
vyijf te trouwen foodanigen vverek is dat
( fchoon hy ter fcefte niet en quame ) de fake
felfs voor hem foude fpreken,en dat de heere
des maeltijdts fulcx maer hoorende, fonder
vorder onlchult te vernachten, hem ten vol-

len ghelijck foude geven van ten avontmate
niet te zijn gekomen, dewijle het voor-recht
de nieuwe gehoude van niet ten krijge te

moeten gaen in 't eerfte jaer hares houwelicx
wel mede ten felveneyndekanby-gebrachr
werden^ en dit gevoclé'meyne ick volkome-
lick in Adam gheweeft te zijn. En 't is dien-
ftigh aen te merekein deie gelegentheyt , dat

* C i

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuestLLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

144D6



44 A E N M E R.

God geen zaêt en heeft gefchapen datkruvt

droeg, maervvel kruyt dat zaet voort-bracht,

gelijck den text fpreeckt : opgelijcke wijfe

is de menfche van God gefchapé , in de voile

kracht van een gulle jeught,en mitfdien fecl-

lende ende hellende tot de voort-teelinge >

vvaer by komende den fegen van Waft en

vermtmghfuldight , wat. tegen-ftrevende geeft

foude de gefegende jonge lieden hebben we-
der-houden van te doen dat God, mitfgaders

haregeftalte ende genegentheyt krachtclick

waren gebiedende 1 (onderlinge gelet dat der
felver by-een-komfte geenfins en konde ver-

ftaen werden ftrijdigh te wefen met den ftact

van onnoofclheyt , en reynigheyt , alfoo het

gene dat by God gefegerit, geheylight, jae

gebodé was,geenlins voor oni-eyn by yemant
gekeurt en kan werden.Ket i.c'apiiiel Genefis,
by u aen-getogé , en beweeght my oock niet

anders te ghevoelen. want al iflet foo dat al-

daer eerft wert gefeyt dat Eva van Adam be-
kent is,foo weet een yder hoe gemeen datter

verftellinge van tijt in de Schrifture gebruyft
wert, en datter dickmaei faken werden ver-

hack op eé ganfeh andere ordre alffe gebeurt
zijn,en daerom meyné de Hebreufchi fchrij-

vers dat de woorden, ^Adam bekendefyn wijf7
moeten genomen werden voor *Ad*m hadUe

fyn wijfbskent, gejiick oock in defelve gele-
gentheyt wort geleien , Godphnted* dm luft-

tofi'm plaetfc dacter behoorde gefeyt geweeft
te zijn, God hadde dm btft-hof'geplant. Ick be-
fluyte dan > om defe en andere redenen , hier
om kortheyts wille na-gelaten,dacter tul'fché

Adam en Eva houvvelickfe by-een-komfte is

geweeft , even in den luft-hove. ( Scripfèrc de
hts Mufculus in Gcmf. ad cap. Z^vihmsin
creatienis opere lib. 3 . fol. $08. Partui in Genef.
cap. ^Au?nfi. in Tom. j». ad Genef. & Ub. 14.
de civitate Oei cap. 13.&
P h 1. Maer boven allen delen heb ick on-

der andere faken noch al mede mijn gedach-
ten laten gaen op de behendige uyt-vluchté

,

die Eva hier wert befchreven ghebruyekt te

hebben , als Adam haer als man pooghde te

naerderen . Wat dunckt u , heeft het onfe
Schrijver wel voor, fèlfs in den Paradijfe een
tegen-ftrevende Eva uyt te beelden t

Soph. Een heufche weygeringe , lieve
Philogame , isaltijts geoordeelt niet onfma-
kelick te wefen in duidanigen gclegentheyt.
En gelijck

( mijns oordeels ) niet qualick en
wort gefeyt by een feker Poëet vande vrijers,

Het is aelweerdi^h vjlck , en van êen dwafen oeeft

.

Ai wat het niet en magh , dat wil het aldu-meelt

;

C K I N G E N
foo meyne ick datby naeft van alle mans

aenfiené van't voorfz.werck, gefeyt kan

den , en 't en dunckt my niet qualick #0
deelt te zijn van fommige , dat het wip

•

'

Potiphar op dé jongelingh Iofeph verfi^
wefende,verkeerde gangé in-gingh om ^
te trecken,dvvafelick uvt-berftende in i&M
tigh : komtpept by my het welck ontij*

j,

lijekden eerbaren ende goeden jongt>]lI\
( in plaetfe van aen-lockinge ) een vollefl

t

keer van haer heeft gegeven . Sy moeft ®

bedeckter en langer fchreden hebbé geg3

foo gemeynt wert. Vrouwe en vnjfters &
^

ten de ruyters van de Parthen flachten 5

vluchtende fchieten , dat is , al vveyge 1^
geven, en gevende weygeren. Vol op cn

^
mackelick is alleen voor de vraten ,

enV
^t

veelt oock in de foctfte faken. Honigh &

alleenlick met een tipjen van den vmg^K
raeckt ende ten mont gebracht werden

!

1

„

volle palmen fulcx te doen en heeft g
e
^,

aert. Met handen niet met mandé te z&)l>

is hier mede al verre het befte . De &ï{%
felfs van de werelts kinderen en vvillcn^n
wegh niet te ruym hebben. Let eens o^j
oihcké lincker Ovidius Nafahoe hy dat

op-neemt. Hy verklaert opentlick üSfj'
de man (wiens wijf hy tot fynen lu# ^
bruyekte ) hem datbejagh te veyl en & u
toe-liet,en niet beter op de bewaringe v^
wijf en pafte , dat hy den fmaeck van&
telheden foude vcrliefen, en haer daerl^

WiJt ghy my roet ti wijf foo veyligh laten nu^ :1 '

lek (egget v >pei ibaer , de 1 u ! t f. il my on t val len .

t
jjgt 1

Ick kus haer menighm iel , by-naeit dat ghy
Wd Fop bewaert tl wijf, of ick en wille ni^ •

En hier op meyne ick dit in defe befcM
ghe is gefien by onfen Schrijver.

h

'

P H i. Maer defe uwe wevgei -kunftc
n

-

haer werekinge , nae dé lieden zijn aef

gelchiet , en heeft al dickwils wel een 0
^
6

uyt-komfte alsghv nu voor-geeft
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ninginnc Vafti is door wev geren van d& J
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haer tot hartneckighevt ende ongehoord
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e ^
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fpreke,moet behendelïck ende: kan^V
niet plompelick en met hartneckighey
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bruyekt werden, diefnare en moet *5°<pf

hart gefpannen wefen , anders breeckt^:J
deught is over-al in de middelmaet > ^fi
de uyt-puylende hoecken ghelegen? \t
gingh te Jiart , Potiphars wijf te fa^h c

v

los , om na de kunfte te gaen,
j,

$
\'
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hy geheele feven jai-en ghedient hadde fonder
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Bedenck. Op Iacobs Houvvelicx,46

middelen by der hant te hebben tot onder-
hout van dè fèlve fyne twee vrouwen , en
't gene daer uytftont te volgen

.

S O p h. 'Tis een misfiagh,jonghman,foo
ghy meynt dat Iacob foo rau heeft aert-gegaë
in het ftuck van fyn houwelick. want behai-
ven dachy eenfone was van Ifaac eenghe-
fegent man van den Heere oock in ti/dehckc
middelé , van wien hy benevens fyné broeder
Efau erfgenaem ftont te werdé, foo was hem
daer en boven aireede eé fonderlinge belofte

fedaen van fynë God, niet alleenJijck van dat

y met hem woude zijn op de reyfe ende
over-al,maer fd£s dat hy aen hem ende fynen
zade het ganfche lantr (daer op hy geruit ende
dé iteen tot fyné hoofde geleyt fiadde ) vvou-
de geven. ( Genef. z8. is .

) op oóck is

gevolght dat Iacob (die niet en hadde als een
Itaf, doen hy over de Iordane quam) in't we-
der-keeren tot twee heyren was geworden.

(Genef.j*. ro.)

P h 1. Wel ickmercke dat in de geleg?*'

heyt van den Eertz-vader Iacob, (onderf*
ten aenfiene van fyn houwelick, veel bwf
kehcke fake figh open doen ;en daerom 10*

de ïck wel genegen zijn hier van wat ntfftl

,

te hooré fpreké^maer fiende dat in dit

dat by or^s is begonnen te lefen , de beft
1111'

vinge van 't houwelick Iacobs nu isvoft
de, foo dunckt my ( onder verbetering^ )%
te zijn de felve béfchrijvüighe al voren »

lefen , ende daer nae daer over onderling6
r

denen te wiflèlen

.

So p h. Begint werck, goede Pbü<
me. want ïck houdeuwen voor-flagh
goet : maer fet u eerft neder onder dit g
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prieel , bp dat de hitte ons niet en bckltC

ons voor-nemen.

P h 1. Wel aen , ick fal my daer toe f

len
\ ende beginne aldus

:
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VAN

wei*
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D R I E N,
DAT is,

De ver/amelinge in echten -flaec
VAN

I A C O B
MET

L E A en RACHEL.
Sl« Genef. cap. „. Iofeph. antiq. M. lib. cap. I? . & Jg>

1 1 ^
n/^breyt,de vryers aen-gevva/Ten

.

§1 'alanght hecfnaren-fpel uyt uwe gulle ka/Ten

,

W ^rcptuSaiigh-godin. hier is nu meerder ftof,

at £ *?? de WereIt haer verftercken
.

*
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Brengh
tÏÏR, ?

C£
?n Adam ko™en vvercken
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48 H OUWELICK VAN D R I E N.

Ls Iacob vvcrt gedreyght ( vctü$

fyn vaders fegen

1 Hem door fyns moeders raet* 1

Efau was verkregen) J
En dat Rebecca forght voor een#

ongeval y

Soo vvorter valt geftelt dat hy ve

trecken Cal

;

Doen vvorter vaft geftelt, dat hy in korte ftonden
Na 't huys van Betuel dient afte zijn gefonden

,

Dat hy na Haran toe heeft veerdigh af te gaen,
Om door fyns broeders haet niet in gevaer te ftaen

:

En mits geen vreemde maeght in Canaan geboren
Hem tot geen echte Wijfen dient te zijn gekoren

,

Soo vvort hem in-gefcherpt, dat hem fyns moeders blo
£t

Hier in fil nutter zij n , en liever vvefen moet

.

Daer maeckt lïgri Iacob op , en met bedroefde finnen

Scheyt uy t fyns vaders huys , en gaet de reys beginnen

.

Hy geeft hem naer het lant , van daer de fonne rijft

,

Hy geeft hem naer het rijck , dat hem fyn vader vvijft.

Hy gaet met diep gepeys door onbekende wegen •

Doch vvacr hy komen magh , hy vinter Godeslegén

.

Oock doen hy van een fteen fyn hooft-peul hadgema^
Heeft hy in cenen droom des Heeren gunft gefmaeckt >

Hy figh een ladder ftaen , die reyekt tot in de vvolcken

,

Geen heyl voor hem alleen , maer oock voor alle volckeH-
Hy hoord' een helle ftem , die uyt den Hemel quam >

En vry al dieper plaets als in fyn ooren nam :

*«. Ick ben des Hemels Vorft , en aller dingen ader

,

De God van Abraham en Ifick uwen vader,

Ick fchenck aen u het recht van defe wijde kuft

,

Daer op ghy defe nacht in ftilheyt hebt geruft

.
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5 o HOUW E. LICK VAN DRIE N.

De kruyn van defen bergh die fii een tempel vvefen >

Daer (laegh u hoogen naera fal werden in geprefen ,

En ick (al inder daet > en niet in loflen fchijn

,

Mijn leven-dagen langh u trouwen dienaer zijn.

Hier op bcfluyt de man > en eyndighc fyn gebeden

,

En vordert (ynen vvegh met onvermoeyde (chreden j

Hy geeft hem van den bergh > en inaeckt een fnellen fp°e

En voelt al waer hy gaet den Heer in lyn gemoet

.

Daer lagh een aerdigh dal te midden in den velde

,

a Al-hoe- Daer hy een fchoonen hoop van witte kudden telde,

geen^eN Een^ rontom ge?iert met luftigh boom-gewas

,

Ilü'ntte
^n mcz een aerc%k groen 3

en mct een vveligh gras

.

doen ,

C

dat Hier op trat Iacob voort tot Harans vette vveyden

,

Racteke- D^er ooc^ de maeghden (elfs het vveligh vee gelcyden

;

nige reden

heeft ghe-

voert, eer

Hier figh hy harders (taen > en maeckt hem daer ontrent'

En vraeght daer in het dorp > ofyemant Laban kent,

Smhdfde, En ofdaer lieden zijn die van fyn handel weten

,

maerdat £n |10e fa varen niagh , en vvacr hy is gefeten

.

uytdetext J ë> > J o
Men doet hem goet bericht , en hem wert aengefeyt

VVacr Labans wooningh is > en vvie fyn kudden wey^
En , (iet y dien eygen ftont is daer een maeght gekomen*
Die heeft hem , door het oogh , de finnen in-genomen y

. Iuyft als het fvvavel- vverek , dat aen het viergenaeckf*

En , eer het yemant denckt , in haeft een vlammema^
oorfpronc Hy (a^h haer (bet gclaet y haer over-fchoone leden ,
kelicken 1

o '

Xext > dat Hy vraeght vvie datfe was , en p rijft haer foete reden

,

hetom-
01 ^ voc^ *

uy c $t ge^c iic > &em (teeckt een foete pij t%

heifen van Hy (prceckt in fyn gemoet i O mocht ick uwe zijn J

heeft geo- Hy koomt haer naerder by > hy feyt haer fyn belangen

,

ItvcTZ %É van vvaerW toornt, a en kuft haer friflche vvang^j
derlinge maeghfehap. VVelcke uyt-lcgginge by ons is gevolght > op dat Iacob niet en fch\)nc^

0\J
een onbekende jonck-vrou om den hals gevallen , en Ruchd van een vreemde jongelingh, {bnd£* $v

.

fpreken>foodanigen vryheyt gheleden te hebben. Skt Rivet op bet 2o.c*p. Gen*f. Exen. 12C. aW*
verfcheyde fooi ten en manieren van kliffen a by dc ouden gebruyckelickj wert gehande!

t

uyt

fchijnt>dat

hy haer

eerftkufte>

en daer na

verhaelde

wie hy

was 5 fbo

wortnoch-

tans beflo-

tenuytdé



" O U W E H C K VAN DRIE Ki
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°oIte n-^
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GeVo
'

? * Laban weet datlacob is gekomen,
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.
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0

t
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.

en n°ch fyn Vadcr heeft gefpaert,
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En fl
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Dat d
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Als Ubi°r y mCt geluck 3 en even met vcrftant
•

^u dickm i l
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So0 ,
Seflcn »

en inder daet bevonden

,

°P diH r
y met den vrient te komcn in vcrdragh
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?
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y yne" dienft te lanSer hebben magh •

1 3nRht h
'

r eC
"

P

rcufvan fcs ofreven vveken
»
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"fis7
tei

]

lcftcn acn tot hem aldus te fpreken

:

bat ©I
1C

J lieve necf
>
al bcn ick ttVYCü vrient

,

ï
vvectt

my
i

f°nder loon cn r°nder voo^eel dient

.

ldien hv r
CCn man een fake kan verdrieten

,

b
Mor

7 V°0rfynvvcrck gecn winft en fou genieten,

d°cl«er H n
;

,
" Cn

' P1,'
ack met van hem in fa di«'ft « nemen

, en min

°kt
' En daer ml'rX,tl

aerIl
> ckuyt-wijit,enby de fchrij vers hier wertaen-w K Labara exempel na te volgen, fchoon met in andere faken

.
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H OUWELICK VAN D R I E N.
'K en wil in dit geval met zijn in uwe fchult

,

Dus maecktet my bekent , wac dat ghy winnen fult .
c

Als Iacob dit verftont fyn herte gingh hem open

,

Hy vont fyn ganfche ziel van (bete vreughc bekropen ,

En ,
na hy Tonder fpraeck een vveynigh heeft geftaen i

Soo fpreeckt hy fynen oom in defe reden aen

:

lek wil belofte doen , oock ganfche feven jaren

,

Mijn leden mijn vernufin geenen deel te (paren.
Ick wil met alle vlijt , oock in de midder nacht

,

Ten goede van het vee , my geven op de wacht

;

X en wil noch even-wel geen voordeel uyt de fchapen

,

K en wil my geen gewin uyt uwen acker rapen

,

'K en wil voor mijnen dienft geen lant, ofvruchtbaer vefr

Geen huys van groot beflagh , en min noch ecnigh geit-

Wilt ghy my tot een loon u dochter Rachel jonnen

,

Al dien ick feven jaer , het is genoegh gewonnen

.

Laet dit mijn huere zijn , en ftelt dat heden vaft

,

En ick fal metter daetgaen treden in den Iaft.

Ick fil met alle vlijt ontrent de kudde wereken

,

En ghy fait over-al mijn trouwe dienften mereken

;

Doch ick en fal niet eer als na de feven jaer

Ontfangcn tot een loon mijn lieve vveder-pacr.
Dit fprack de jongelingh

; en Laban is te vreden , d

En Iacob is daer op in fynen dienfi: getreden

.

r
3b

?
n

i-

ch
V
nt

,

hicr in 8a,lfch vroom cn redelick te zijn , niet willende dat limb ho" \

wjnftenvoordeeldaer^

hecjuck/ellyden?^

fondergcwichcgc redenen) ghevoelcndot IacobRachel heeft genooten fi naerh^j.

i



^ HOUWELICK VAN DRIE N

.

Enl^j
61 vviI% 1) toe » cn niet als uyt bedvvangh,

Hy &1
de met vcrmacck de fevcn jaren langh

.

BVv
ö c

,

In grootenernft een machtigh vee beforgen

,

Aj

Jlen ionder ruft tot aen den lichten morgen.

Soo^
er

r
Cr yet ontbreeckc dacr is flucx ontrent

;

aat lyn wijs belcyt is over-al bekent.

5?

*m in het bofch
, hy gater wortels halen

,

G 5 Hy



J+ H O ü W E L I C K VAN DRIEN.
Hy foeckt een heyllaem blat, hy pluckt een edel kruytj

En jaeght in aller ijl de quade dampen uyt.

indiender eenigh zeer komt aen de boeken groeyen

,

Hy ifler veerdigh by , en laet een yfer gloeyen

,

Hy brant de lempten uyt , of, als het vvefen moet

,

Hy mijt haer in het vleys , en dempt het vierigh bloet.
En vvaerom meer gefey t ? hy weet hem foo te quijten

,

Dat hem geen flap beleyt oyt menfeh en kan verwijten j

Dies nam de kudde toe , meer als men wenfehen kan ,

De fegen is in huys , als God is met den man

.

Hy voeltgeen ongemack noch in de ftrenge dagen

,

Noch in de vuylen miftj noch in de felle vladen
;

En fchoon hy groot verdriet door hit ofkoude Ieet

,

Hy acht des niet te min fyn moeyte wel befteet

.

Hy voelt fyn ongemack van ftonden aen verfichten,
Als hy maer eens en denckt, wat loon hem ftaet te wachte11 '

En
, fèhoon hy mcnighmacl figh niet te wel en vint

,

Een foet gepeys alleen dat maeckt hem wel gefint

.

Als nu de tij t verliep , en dat de feven jaren

,

Na foo een langh gedult , nu op een eynde waren

,

Soo maeckt hem Iacob op , en gaet tot Laban in
;Hy groet hem na den eyfch , en taelt na fyn gewin :

Ghy weet het (feyt de man ) hoe ick ben aen-genomen>
En dat tot defer uyr myn tij t is om-gekomen

;

VVél aen dan, doet my recht
, befcheyt den bruylofs-^

En maeckt dat ick ter eer mijn bruytgenieten ma^h

.

'T verfoeck wert toe-geftaen
. men laet de gatten noodcO *

Men later menigh kalfen vette fchapen doodfen

;

Men brenghtcr in het.huys , men haelter aen den dagh
Ai vvatter.op de feeft tot vreu^hde dienen ma^h

.

Een ydcr is verblijt , dat twee gelieven paren ,

&

Met hoop alleen gevoet tot aen de feven jaren,



Ee A
H
° U W E L 1 C K V A N D R 1 E N,

En
yder 15 bduft om hem te mogen fien

,

Hier 0X vvert ae wijn in overvloei gdchoncken

,

bruylofs-volck in volle maet gedroncken

,

En ,V°

m Ian
öh te zi

in >
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,

De ln.
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15
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,
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.
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8
,
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De bruyc die wcrt gebcdt , de keerfen vvech genomen ,

Men roept den bruydegom , en bet hem binnen komen

.

Hy die hier niet en gaet als met de befte trou

,

Begeeft hem tot de maeght , als tot fyn evgen vrou
De vreüght

, de wijn , de nacht , die hier te fimen vvereken
Zijnöorfaeck dat de man geen lift en kan bemereken

.

Soo Iangh het duyfter is , en weet hy anders niet,

'

Als dat hy metter daet fyn eygen bruyt geniet

;

Maer als de guldc fon is hooger op-aerefen
Soo komt hem daer ontdoen een vvonder feifaem vvefefl ,

Hy flaet fyn oogen op , hy fchuyft de bed-gordim •

Maer hy en vint haer niet die hy daer meynt te zijn
Hy geeft hem noch een reys de vryfter aen te fchoiivven [Hy kan in ditgeiichtfyn oogen niet betrouwen

.

T is weder als het was \ hy vvert te meer verbaeft

,

Hy tvvijflck
, offyn oogh , dan offyn herte raeft.

Hyiiettenderdc-mael. Wel dit zijn vreemde faken i

Hy vint met dat hy focht , hy weet niet wat te maken

,

Hy mijmert binnens monts, hy vaitin diep aepeys

:

VVel
,
dit is (naer het fchijnt ) een murruvv kieken-vk

Hoe kan op eenen nacht de fchoonhey t foo verloopen J

Soo heb ick defe maeght te diere moeten köopen

.

Maer lm de grauwe lucht die vv ort ten leften klaer , |En Iacob vont , eylaes ! fyn nichtc Lea daer
Ach

!
wat een koude fchrick door-rent hem al de finnen

,

Hy weet niet wat te doen , ofwat hy £1 beginnen

,

Syn hooft dat fuyfe-bolt , fyn innigh herte flae t •

Synbreynisopdeloop enhyalsk,ytenraèt.
'

V Vatial hy nu beftaen > fnJ hy mec Lea kijven >

Ofhaer doen henen gaen > en uy t den bedde drijven

»

Ot fai hy ionder fpraeck gaen tijden op de loop >

Qthl hy al het huys gaen roepen ovcr-hoop >
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jJ HO U WEU C. K-VAN DRIE N.
Ick hebbe menighmael den ganfehen dagh gefvveet

,

En e ven-ftaegh gevveeft als in geduerigh leec

.

Ick heb den kouden nacht , en hare ftuere vlagen

,

Ick heb den fonne-brant en hitte moeten dragen

,

Ick hebbe mijne jeught, enniet ugoct, verquift,

Geen menfeh heeft.acn het vee een cenigh lamgemift
En nu ick eens mijn loon , na foo een diep verlangen

,

Vooral mij n bitter fvveet ten Ieften moeit ont£angen

,

Nu ick metgrootgedulcmijn tijt heb uyt-gebeyt,
Soo word' ick hier belpot , en om den tuyn geleyt.

Hoe
!
heb ick wel gedient , vvacrom vvort ick bedrogen

VVaerom tot mijner fpijc u dochter vvech-getogen ?

VVaerom door flim beleytmy Lea toe-gebracht

,

Die ick noyt heb begeert , noyt om en heb gedacht ?

Hebtghy dan foo ter fmuyck u dochter leeren ïluypen

,

En by een ander man in't duyfter onder kruypen ?

Dat is van quaetgevolgh , en al te vreemde fla^n,

Die noyt een eerlick man voor eerlick houwen maghs
Siet

! dat ick fchuldigh was aen Rachel mij n beminde

,

Aen wien ick my alleen met trou verbonden vinde

,

Dat hebje delen nacht met lift van haer gewent,
En die haer deel geniet die iffer door gefchent

.

V dochter is een hoer , en ick een boufgewerden

,

En op foo cjuadeii voet en wil ick niet volherden
j

Geefhier mijn echte deel
, mijn recht en wettigh goet>

En neemt ghy wederom dat ick niet hebben moet

.

Wien uTet niet bekent , dat trouwen is verkiefen ?

En wat men foo bekoomt dat wil men niet verlicfen ,

Niet laten aen een vrient, niet ruylcn overhant

.

Neen
, neen 3 een echte bruyt is al te weerden pant

.

VVel , fonder langh vertreck , herftelt my defe fiken

,

Op dat ick na den eyfch mijn Rachel magh genaken

.
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Al wat ghy oy t bedreeft en was geen fware laft

,

lek vvetet voor gewis , ghy vvaerter mee gepaft.

Ginght ghy u niet geftaegh vertreden aender heyden

,

En fieght op u gemack de jonge knapen vveyden ?

Hadt ghy niet over-al u Rachel metter hant

,

Waer ghy in eenigh dal u by de kudde vant ?

Was dit niet u bedrijf by wijlen ganfche dagen

,

Soo haeft als in het groen de gcyten neder lagen ?

Liet ghy niet aen de maeght dan weten u beklagh

,

Gelijck de foete jeught van alle tijden plagh >

Tis fèker , lieve neef, al vvaerje zijt gekomen,
Daer hebje nevens haer u foet vermaeck genomen

.

De
j
eught van al het lant , en menigh eerlick man

,

Ia 't bolch oock cven-felfs dat heefter kennis van

.

My kómt hier in den fin hoe , niet te langh geleden 3

lek van den naeften bergh quam in het dal getreden

,

En hoe ick daer een olm ontrent een beke vont

,

In wiens bemofte fchors aldus gelchrcven ftont

;

Wafl ,
aerdigb boomtje t>yafi } alsgbyfitlt Wederfibieten y

Vanfalickjnijnen VPenJch ten Uften eens genieten .

'T is nu een jaer geleen dat ghy de letters fneet

;

Maer nicmant , buyten ons , die recht de gronden wee*

•

Dies lacht ghy menighmacl , wanneer de jonge gaftcn
Metonbevvuften geeft den handel onder-taften

.

Sy flaen maer na den fin., onkondigh van de faeck

,

En dat is ( foo ick weet ) u beyde groot vermaeck

.

Nu fegh eens , lieve , fegh , kont ghy met reden klagen
Van al te (waren werek , ofvan re ftrenge dagen"?

&

Iae vint men in het lant oock wel een ruftigh man

,

Die foeter tijt-verdrijfofleven wcnlchen kan ?

,
Nzcz ick het ftuck begrijp , ghy klaeght van enckel vveeUc '>

'K en weet geen harders kint , dat oyc foo luftigh (peelde >
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6i H OUWE LICK VAN DRIEN.
De vnder tot een Imaet , de moeder tot verdriet ?

Neen,joncker, datbejaghenlijtonslant-rechtnict.

Wie hier een macght bcflaept , al quamet Kern te rouvveP

Daer is geen feggen aen , hy moet de vrijfter trouwen

.

De luft tot echte min , verfegelt in het bed

,

En is niet van den aert om los te zijn gefet

.

Het maeckt een vatten knoop , die met verkeerde ftrekefl

Niet open is te doen , niet afen is te breken

.

Dit is van ouden tijt een recht hier in het lant

:

Het bedde maeckt ons hier een onverbroken bant.
Maer noch al boven dit is dienltigh hier te weten
Een noodigh trou-gebruyek , dat noyt en dient vergeten •

Men geeft hier in het lant geen jonger dochter uyt

,

Voor dat met vrienden raet een ouvver is de bruy t

.

En vvaer dat yemant koomt daer vint men vafte wetten >

Die , naer dat yemant wil , niet afen zijn te letten
j

Ghy fteecktdan even hier den vingerin het zant,
En eert , gelijck het dient 3 de wijfe van het lant

.

Ghy liet ,dat, hoe het gact, ghy kont het niet ontleggen?
Ghy kont u eygen felfs aen Lea niet ontfeggen

,

Ghy zij t aen alle kant met reden lbo belet,

Dat u in volle maet het vvijeken is belet

.

Ick , die hier vader ben , heb u de maeght gegeven

,

. Om als een echte wijfmet u te mogen leven

,

Dat is hier in gevveelt mijn wit en oogh-gemerek,
En 't is in dit geval een gront-ftuck van het vverek

.

En ahy hebt haer aenveert , en zijt tot haer gekomen
En hebt haer in het bed vry- vvilligh aen-genomen.

Ghy hebt den avont-ftont, en al den g^nfehen nacht,
Gehjck een echte man in vreughden om-gebracht.

Mijn dochter inlgelijck die heeft aen hare wan^n
Ec n foen

, als echte vrou , van uwen mom ontrangen ; ^
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H HOÜWELICK VAN DRIEN.
1(1 niet gelijckje wilt , foo doetgelijckje meught

,

Maeckt trouwe van de Iuft > en van den noot een deugh

Als Iacob overwoegh de grom van defe reden

,

Soo wen de man geiinc hier dieper in te treden

.

Doch eer hy grammer wert, en op een nieu verhit

Soo voer hem Laban in , en feyd' hem weder dit

:

'K en wil niet dat u hert in nieuwe gramfchap fteygert

;

De loon by u verdienr , en is u niet geweygert

.

Hout Lea nu ter rijt voor uwe bed-genoot , f

En laetfe by u zijn tot aen de bleecke doot

.

Ick wil u nevens haer mijn jonghfte dochter geven

,

Om als een echte wijfmet u te mogen leven

,

En dat ter nacfter weeck
5 maer voeght u } fieve vrient j

Dat ghy noch op het velt my Teven jaren dient

.

Wat (al doch Iacob doen ? het zijn hem vreemde faken

;

Maer Lea was onteert ; en hoe van haer te raken ?

En Rachel is voor al fyn liefde weder-paer

;

Dies nam hy weder aen een dienft van feven jacr.

Dacr is de tvyift gedaen , daer is het ftuck gevonden

,

Daer wort de jongclihgh aen twee gehjek verbonden

;

Maer niet door eenen wegh , ofop gclijcken voet ,

Aen deen uy t rechte min , aen die vermits hy moet

.

f laban feydt volgens onfcnText: Houtmtidefe dcfewmh uyt ; hkfnti**fiW
K*cl\e\) mtd4pven &c. inden Hebreeufchen eq oock in den Griecfchcn Tcxc tf*

V

woorden twijffclachtigh
, in voegen dat eeni^e daer uvt hebben willen befluveen ,*V •

noch even ,aren foude hebben gedient , aJeer
v

Rachel te genieten , nemende 'dew^V
)*cn {Iofykms&Chryfaft.

) maer fulcx wert tcgcn-gefprokeii by Hi«rw». endean^
geleerde. Siet %ivet. t»c»p. jt. g**,/. e*$tc, # *r.
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H t. rC' V ^ voldoen

, fooick kan.'

P
ve

h

rlof"
rlk 60 kan^k "ië't na-

<WJ *»>dea p« : /" dcn fl" koomt een

^i'^llëloo^f "*w«*W, te weten,

il. ' .

c v3n „,.„ Van een mm.fn ^„ cd- '

cern ^efCv, jO"? e
. Dit Tonder voor oor-

T0
Vo

°MlelK '
fal lck " ^rdeci op de

(t«* 0 tórf f°nd
n
er^ °P̂ e

%5^#efi# h£
,

tC
f
rfte Wecken

g
u ^ V

UWdlck cVgentiick wel
^^rcicn op fcfaoonheyt ) dat

Op ücöbs Hovvvnïcx: « 5

in gevalle by yemant een fchoon wijf wert
begeert tot op-weekinge van meerder vlee-
fchelickheyt, en om met grooter wel-luü de
driften vander jeüghtin J

t vverek te ftellen >
dat foodanjgh bedrijf niet voor geoorloft ert
kan gerekent v/erden.

Phi. Wel ! dats immers in 't begin een
Hart vonnis geftreken regens de iief-hebbers
van de fchoonhcyt.Maer eer wy vorder gaen
lco legh ons doch,waerom,en tot wat eyndc
is doch de fchoonhcyt de mcnCche kindere»
van Gode eygentlick toe-geftacn i

S O P h. öodJieeftinfonderheytdemen-
fchclicke fchoonhcyt inde wereltVoort-ge-
bracht, vraeghachtigejongeiingh, om eert
gront te leggen tot ontftekingc van de liefde
tot de Goddelicke uvt-nementheyt , waer
door het fchepfc! weit als ven nckt tot fyneit
Schepper

j
op dat alfoo de menfche, de felve

met veiwonderinge aenfiendcfvn gedachten
foude verheffen tot de befchouwinge var^de
ware ende wefentücke fchoonhcyt 3 van de
vvclcke het gene wy hier fchoonhèVt noemé
niet anders en is als een donckere fchaduwe.
lAugHftinus feyde wel , als hem wat fehoons
voor quam:Dat dit mijn ziele niet en befitte,
maer datfe befeten werde van God , die defe
fchoonheytghemaeckt heeft. (N^o tsneant
hac unimh nua • teneat tat» Deus qui hu fecit.)
Phi. Dat wil ick vviffelick alfoo voor

goet aen-nemen. Maer /om wat jongelicker
en menfchelicker wijfe tefpreken 5 loo fegh
jny,of eëjongh menfeh tot fyn vermakelick-
heyt niet een fchoone vrouwe en vermagh te
verkiefen,en offiilcx niet mede en is eé recht
en wettigh gebruyek van de fchoonhcyt.
S o p h. Ick antwoorde,mijn eeifle voor-

Itellinge valt te gaen ; maer even-wel, in-ge-
valle op de fchoonhcyt wert ghefien om het
geielfchap van fyn partuyr figh des te aenge-
namer te maken, tot voorr-tceWe van kin-
dere,fonderlinge als de lichamelicke fchoon-
heyt weit bevonden vei gefelfchapt te wefen
niet rechte deughtfaemheyt , foo kan fooda-
Qfgen verkiefmge werden toc-^ehten.

a n
Dat dl,Ilckt mV nu W^ by te komë,

goede Sophronüce ,'en 't bevalt my beter als
n vongh leggen. Hoe \ ift niet alfo dat goede
ipijfe plagh aengenamór te vvcfen , wanneer
de klve in een fu) vere ende nette fchotcl ter
fiatel wert gebracht * en de deught felfs wert
geleyt meerderlieffelickhey ts te hebben, foo
wanneer de felve uy t een vvel-gemaeckt Uo
haem plagh voort te Komen . Daer by komr

dan
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66 Beden ckingen
dan noch datter faken zijn in 't burgerlick le-

ven, die niet bequamelickfonder foo yet wat

vermakelickheyts in 't werck en konnen ge-

fleicwerden ? als fpijfe te putten ? kunften te

leeren- daerick fonderlinge onderHelle hou-

welickfe goetwilligheyt te oeffenen? en dier-

gelijcke . Maer lefcfie dat de heviige Mofes

merckelick te kennen geeft dat ïacob al vry

in't verkiefé van R#hel op hare fchoonheyt

heeft gefien. Laban hadde twee dochters ( feyt

hy ) de ondtftê hiet Lea ? de jonghjle Rachel, doch

Leti hadie een teer gcfclve ? nuur Rachel was
fchoonv&n gcd&ente ? en Iacob krtegh RjcbellLf.

Cenef Cap. 2 9. verf. i<*. / 7. if. Siet ? ftracx

naer het melden haerder fchoonheyt voeght

hy daer by? datfe Iacob lief kreegh'? Hellende

-de fchoonheyt als een bewegende reden van

de felve liefde . En waerom en lal fulex niet

op het exempel van Iacob oock heden ghe-

oorloftzijn?

8 o p 11. Alle byfondere daden oock van

(téyÜgé mannen en zijn niet fonder onder-

iclieyt na te volgen. Daer wort al fomwijlen

gefien , dat felfs de foodanige figh eenighfins

vergrijpen in de omftandigheden van goede

endc deüghdeKeke fake, als in de liefde haer-

der huyf-vröuwé en diergelijcke • hoedanige

ghebreckelickheden in de felve werden ver?

Khoont door de wettigheyt van dé geheelen

handel . Maer dat de heylige man iacob de

vleeffclickheyt endc wel-lult hier voor geen

ooghmerek en heeft ghehadt , kan uyt fyn

matighéytjin defen deele by hem gebruyekt,

ten vollen werden af-genómen ? hebbende

feven gcheele jaren met fyn beloofde bruvt

fuyvcrlick ? fonder dcrtelheyt ? om-gegaen -

y

hebbende mede boven de fchoonheyt van

Rachel fvn oo^h gehadt op de fonderlinge

goede gaven in Kachel bevonden ? als felfs ui

haerculL-aen-fprake hebbende in haeront-

deckt fedigheyt? heusheyr ende wijsheyt , als

nvt het vernad ? dat hier van wert ghe'daen

,

klaerlicktefienis.

P 11 1. is het dan niet gheoorloft? in ghe-

lijckheyr van andere gaven > een fchooner

fufter van twee voor figh Uyt te kiefen i

S o ? H. Ickme)i^)a 5 Philogame. want

dewijle het houweiick is een geheel langh-

duenge verbinteniffe ? daer veel moeyelick-

heden gewoon zijn in te vallen? zijnde in aller

manieren vermakelicker fyn ü)dt af televen

met een fchoone en lbete geièllinne ? als an-

ders ? foo en kan ick hier niet byfonders te-

gen hebben, fonderlinge acht genomen zijn-

de 1 dat , wranneer de vrouwe benevens Ju*
• Ir

fchoonheyt is deughtfaem en gevoeghel^
'

een man moet verftaen vverdë beter te iw^

konnen af-weeren alle begecrlickheyt *

buyten-tuften tot andere vrouwen. ^
P'h 1. ick hoore feer geerne> weerde ij1

dat ghy hier nu foo wat loffelick g^v°
e Lr

oock lpreeckt van de fchoonheyt. want

doch een ganfeh goet vrient bekenne

wefen. Maer nu fegh my dan ? iflec nietL
oorloft op de fchoonheyt als op eéW0

^

)

oogh-gemerek een houweiick te g
ron

f^
§ o p h. in het aen-vangen van een ij

welick allee te fien op de bloote fchooi^
( den vleefche te gevalle ) is, boven de o**

tameliekheyt? een ganfeh los werck?& M
heeft niet gronts genoegh ? om een^
houweiick te konné dragen. Ick en fie g^.

houweiicken( feydt hier op een fneegh AL
}

die lichtelicker vervallen eh ontftelt $
als die men aenvanght om fchoonhe)<

.

minne-luit . Want tot foo een werckW $
vafterendebeftendigerftijlen. VoorW^c

^
fchoonheyt is hier toe te teeren bloem^j^
te veel veranderinge onderworpen >

°°c

ft

haer felven van foodanigen weerde
by vele gemeent weit , en mitfdien te v/jt
om foo laftigen en langhduerigen^ t^ji'

is het houweiick ) na eyfch van lake? te
j,

nen dragen • en daeroni een die heght^j
wil maken heeft te letten op valtei'tf y
daer van hier voren is ghcfeyt. I'

ntyd
( feydt hy ) des mariagts ? qtti failit»1 t ^
Ó» ft troublent que ccux qui s*achar/w t7>t ' U'

beauté & defirs amoureu:. 11 y frut Lp
dements f lus fslides & plus conftunts.

W f
}t

jur Ie vers de Vergille. Philip. Cnm**
'

ƒ'

JrliJÏ. Mcd. Cap. *u.

P li 1. ick fie nochtans dat veel v
0

voor-trefFelickfte mannen in Gcdes V.^

weiden ghefeyt fchoone vrouwen
hebbe,geli;ck men fulex leeft van ^LJifr*
van Jlaack? ende hier van iacob? van^^jö
ende andere meer.Waer uyt foo bcü^T^f
dat -de fchoonheyt niet foo verwerpt
is als fommige meenen. u

t P'

S o p h. Maer ick wil vertrouw^ ^}
cob en andere cp die uytterücke ^l0°^
( foo ghy die noemt ) het <^)gh niet Z

c $
en hebben ? maer wel op een

eygentlick den heyügen betaemt ? f^f
1

daer vvv te voren van lp raken. En ĉ
c Jj

^

den ouden Teftamente ( daer alles n
o(p

gelijckeniffe vertoont wert) Yeel vSic^
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' maeroock fonder lichten

f
**Ht

, p
1

[
-dhxand. in problemat. Volattr-
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y Blondus , & Cyprtm de

p^evt'Jii^ '* num
- **• ) om'der eer-

^CM Lvk
e
/. SulcxdatLea in piaetie van

06WS t
Ck dê Ertz"vader Iacob heeft

d
der

in fvn •

on
,
në werden. Lvcurgus gingh

bv ri

m"rettinge -wantnaclatde Druy-

ÏS'te^ i ?
cker endein'theymelick by

en°,* hvfiJl
ey"c W1

*
le was ghweeft

, foo

£ ' B*n nfn
m
^Ul

?
heyc van daer maken,

11
m°efta f

1 daer Tlv te voren plagh : en

S^°ude na
°°

f
en langen tijt onder de nieu-

frk
eci"ftt^

ge omen werden. Dit diende

licK
e
^baern°

n rhoudinSe van houwelic-

dc bendes ^u'
en ten anderen op dat de

n -

v
°ort.tepp

e be<-]uamer fouden blijven tot

e-ff-^^ers
n£e

> dewijle de jonge lieden

^r^den T'Shmet een nieuwen luft

hc/u^. W len geweckte.
( Plutanh.

Uu
hou

Welir;
n v

?
e
Sen dat^ nicu-gehoude

Ren
yckten d^

" bcdde niet and^s en ghe-

* 3^men^ geliickde Mcdecijnenieg-

fi C tafd moet gebruyeken , dat

• Ph
H N ?Cf en Iuft op-houdende.

Vo>f9e, d

U

lr

t0thct tweede, weerde So-C Wcrctón^ w? het Mapen van Lea

S£
V3nkfSi^i ^^g^racht, té aen-

C° ' H ' Wa ?'drKC v^^ntenirfe.

fc11* te,
Ivcn ^ïtelctten,narechten

^ilft
lt5

mift £r
^^o wanneer yemant

•» ^ndighevr
°?e f

/gh grijpt in eenige

^ K d^ Wel r 1 l
hoed

?
nighcyt vande ge.

kcn beS u
d3t aI het felve geen houwe-

cc
« öy exempel ; Yemant eé fcha-

mele, geringe ende onedele deerne meynen-
de te vvefen een rijeke, vvel-geboren , ende
edele jonck-vrouwe , verbint figh met de
felve in trouw - belofte , het houvvelick >

niet tegenftaende foodanigen dwalinge , is

vaftbondigh en van weerden , fonder datter
d' een ofd' ander uyt vermagh te fcheyden.
Maer ingevalle yemant I?omt te dooien ten
aenfiene van den perfoon felfs , als te weten,
dat men d' een voor d' ander neemt , als by
exempel, dat yemant mevnt te handelen met
Elifabeth , en hy doet fulex met Gatarine, in
foodanigen ghevalle vvert verftaen , foodani-
gen houvvelick niet te beftaen , om redenen
dat geen houwelick en wort verftaen ghe-
maeckt te konnen vverdé als met bevvillmge
van beyde de gene die handelen? zijnde ken-
nelick , dat yemat die dwaelt niet en kan ver-
ftaen werden te bewilligen • waer uyt dan
volght,dat, fonder naerder toeftandighevt
van Iacob, Lea hem niet over-droncen en
hadde konnen werden ; dien volgende dat
hy aen Lea als man niet en is verbonden ghe-
weeft , voor en aleer naderhant met Laban
opdat geval te hebben ghefproken, en in't

houwelick van Lea bewillight. Soo zijn dan
defe twee echte lieden gewordé, niet uyt het
by-flapen , maer uyt de Dewilligmghe nader-
hant daer Op gevolght. ( Fecit ergo eos conjuges

non congrejfus prtcedem, fedfubfequens confenfuf.

ut Melchior Klingh in Trafl. de caufis matrim.
de errore perfon*.

)

P h i. Soo heeft dan Lea eerft by ghefla-
pen , en daer na getrout.

S o r h. Van Lea fal ick hier na breeder
fpreken , ondertuflehen fegge ick , dat defe
maniere van doen een ganfeh bekommei lick
ftuck is , en geenfins by yemant na te volgen.
Des leeftmen dat Cambyfcs een oorloge aen
nam tcgens Amafis koningh vau ^gypten ,

vermits hy , in plaetfe van fyn eygen doch-
ter , een dochter van een anderen vorft hem
hadde toe-gefchickt.

P H i . Maer iflet waerfchijnelick dat Iacob
dien geheelen nacht in die dwalinge heeft

konné wefen i en fonder niet van harent we-
gen ghefeyt hebben konnen werden , dat hy
van't ftuck moet geweren hebben,en dat hy,
efter Lea den geheelen nacht by hem hou-
dende , moet verftaen werden in 'hacr bewil-
light te hebben , gelijck oock Laban alibo is

in-^evoert te fpreken £

S o p h . Hier kan al wat toe gefeyt wer-
den , als menfulex van buyten aenfiet": maer
* ik
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éS B E D E N C
de Schrifture verhaelt het anders > endathy
fulcx eerft 's morgens is gewaer geworden".

En voor Iacob konnen oock veel redenen
dienen . want boven dat de Rabbinen hier

toe voort-brengë/oo dient ingefié ; Dat het
in ouden üjt ghebruyckelick is gheweeft de
bruyt Tonder licht voor de eerfte-mael den
bruydegom toe te brengé- Dat het befwaer-
lick'is in het duyfterd' eenfufter van de an-
dere te onderfcheyden ; Dat mitfdien fulcx
alleen door de fprake heeft konnen gefchie-
den , Lea van haer vader (als hy dit bedrogh
ondernam

) gelaft kan gheweeft zijn haer van
fpr&ken te onthouden, en dat foodanigen ftii-

fwijgen by Iacob haer eerbaerhey t in die ge-
legentheyt mach toe-gefchreveh zijn ghe-
weeft; ghehjckhet mede wefen kan dat de
gefufters malkanderen in fprake feer ghelijck
zijn geweeft , ofte dat Leafoo ftil heeft ge-
fproken ofte ghevefelt, dat haer ftemme niet

onderfcheyden en heeft konnen werden , te

min vermits të tijde van de oude eenvoudig-
heytaen een vroom man ( die met eerlicke

lieden meynde te doen te hebben
)
geen foo

vreemden ftuck te binnen heeft konnen ko-
men. In voegen dat Iacob hier buyten fchult

dient gefteit , als die met een geoorlofde en-
de wettige ghenegentheyt een ander voor de
iyne heeft genomen,
P h i. Maer by gelegenthcyt van de dwa-

&nge,daerin Iacob gebracht is geweeft door
het bedrijf van Laban , foo hebbe ick noch
a
t een en

s

t ander te vragé. Ick hebbe onlangs
hooien verhalen j dat hier in ons Hollant een
iake is gebeurt,daer ick voor defen «oyt afen
hebbe gehüort ;noch oock gelefen, te weten
dat een vrou-menfch, gaende in mans klee-
dden, heeft ondcrftaen voor figh të houwe-
lick te verfoecké , en oock in houwelick aen
te nemen een andere jonge dochter , en dat , nitfaren , in 't af-wefen van den eroo&
het ftuck daenuondecktzijnde 3hethouwe- tan,hadde de felve Colonel ,• fonde' ? .

lick niet alieenlkk is gefcheydé,maer de ver. «gure van proces , t voorfz. oudt
meynde man ftren^elick is geftraf't geweeft. — '- — j~ *eflJ\. J>

Soph, Wat Sic gefchiedeniffe aengaet,
my en gedenckt niet , dat ick by de oude
fchrijvers daervan eenige exemplen gelefin

hebbe.; ghelijck het oock een felfaem werck
is, dat een vrou-menfch een andere haers ge-
lijcke vrou-menfch fal beftaen te trouwen.
Dan ick hebbe onlangs gefié eë groot werck
van een gheleert Rechtf-geieeide B*r»«rd
^Antoinne ghenaemt , die heeft, ondernomen
het Romeyns ende Frans recht te famen in

Iergelijckinghete. brengen . De felve ver-

K ï N G E H
f

haelt ( ad L. cum vir nuhit. $t. C J
lui de adulter. ) dat te Cadillac, ™Qt ï

C

#
van Bourdeaux > een jonge deerne?

*
'

[C

foife de Tuis ghenaemt , hadde onderft# ^
trouwen de dochter van fekeren timing'

oC

al<Jaer , en fes maenden in de huvs-hou^
metdefelve geweeft zijnde, en haernk*L

f

dende onthaelt als jonge vrouwen ^°!m
wert eyntelick gewaer dat hare fake ten%
niet en was beleyt noch bepleyt ,

vermij;

byfondcrfte ftucken in den fack ontbr^S

Het ftuck ontdeckt zijnde in voegen^
voorfz. Antoinne in *t lange verhaelt ?

e*L
f

leften voor recht gekomen zijnde, is& 1 \
Frarjfoife de Puts , vermits fy ( lbo de \°° u

$

fchrijver fpreeckt ) met het Sacrame0tm
houwelicx dé fpot hadde gedrevé , ve^
by vonnis van die van Cadillac geh^ê^,
werde, fulcx datter de doot nafoude soh^

Maer de fake by appel ghebracht rip^ *

het Parlement van Bordeaux > is de vo^
ftrafte van de galge verandert in ceng^
linge, met een geit-boete. Zijnde '^5

^
voorfz. is ghefchiet den 27. Iunij

Bufbequius , gefanter by den Grooten i j.

geweeft zijnde van wegen den Keyfe'ƒJi
mndus , verhaelt ghelijcke ghefchie^,

F
gentheyt onthielt. De felve verhaelt?^
ker out wijfvan groote middelé 7

ganfc^
verheft wetende op een fchoone )o^o A'
fter , ende in de kleedinge van een m^j5
foon vermompt wefende , te wege
ghebracht dat de felve fchoone docht* ?

haer , foo fy meynde , in houwelick
*'p '

0i'

treden ; dan dit werck mede kenbaerg^r
den zijnde, ende beyde de bcdt-e

f
cn°°\

cy
hoort wefende voor een Colonel v^1

aJ'
r . . ~rffi J. s

fack doen fteké , ende in de riviere 0l

ken, als ganfeh af-keerigh van lbo ee i
e
.^

tfamen-voeginge van twee vrou-ni«jj;
fl
v^

P H 1. Dit zijn ongehoorde in-V^* jj^
vrouwen, en vreemde fooiten van **:. f
heden, eanfch buytenalle regels g^n^Ji^
my foude wel lufté te weten,wat u>x

defoodanigefighmo^en inbeelden v3
. j^'

liefde . Of fouden de felve figh *c

\$[
voorftacn datfe van vrouwen tot ttó&^
werden i gelijck eenige fchrijvers °fuK
lick willen doen gheloovendat gh*^

(

ï

t

ï

5
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* 0 ? H. Ick w^fr i
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hebt " gCL' n h°Pe dael
'

toe e"
s Voriok jr '

Dan >c 1S hetei te keqren tot
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>

hebben bonnen
de feta ,

lmmers ke»^lick, dat tuf-

m 5
h
;

Cl^ecW Éf*n houwelick en ka wer-

Sfe Kalfe^heii man endc vro*

benfc"^Ü? ï
olSende » * gevalle

Cr^ea a
V van> t Welick gewoon^ V^

g e

fo
? Wort de bewilliging,$

ill^ nietISW den ,en de d?crne5

,

^n. v^
ll ^vreughe.üen,isvrv

als

S5?.« Veel

«^chë^?5 CCÜ vrouwe w«t be-

4e^84fe
Hl

' Ick v a reVenftaetM/,rf
* *•

veil«e dat nu ten volkn met u

maer iv, iv

net ielve fchijnt te willé feggen van een mans
perfoon die yvefen en gedaente heeft van een
man, maer die om eenigh gebreck uytter na-
ture ofte anderfins tot de fake des houwelicx
wert geoordcelt onbequaem te wefen. Siet >
hier is nu bcwilliginge , ende oock een mans
perioon

, en efter dunckt my dat ghy mevnt
dit houwelick cefcheyden te moete werden,
als de vrouwe daer op foude wille ftaen , daer
nochtans den man daer toe geen belofte en is
al-gevordert • ende dien volgende enisfulex
by neni met belooft. Waer op foude dan dele
lcheydinge genomen werden?

S o p h. Al-hoe-wel , Jongelingh , een
man in 't ftuck van houwelick met yemant
handelende

, niet uyt-di-uckelick en belooft
het gene het geheym van het echte bedde
veieyit, fooweit even-wel verftaen uytde
nature van dé handel ( oock fonder befpreck

)

dat lukx moet volgen . L. Qn^itup. i*. f.de JEdii. en 5fulcx met konnende uyt-wercké,
vvort verftaen onbequaem te wefen om te
trouwen L. f«v4 3s>. ^j„K doU
P h 1. Maer men en magh geen houwe-

Jick te nietc doen , endc man en vrou fchcy-
den

,
als om overfpeL Wat raet dan hier i

Soph. Dufdanigehouvvelické en wer-
den niet gebroken > goede Philogame , maer
de ielve en hebben van den beginne afgeen
houwelické geweeit, en zijn nutfdien in hacr
lelven van geener weerde ; en daerorn foo
vvert in dien gevalle by vonnis verklacrt foo-
damgh houwelick van onweerde te wefen a
maer niet te nietc gedaen . want dat noyt en
is gewcelt en behoeft geen vcmietinge.
Phi. lek dancku, weerde Sophromfce,

dat ghy my heden hebt aengewefen \ hoe ick
de rechters* diedufdamge vonniflên wiifen 5
ontfchuldigen moet , die ick dkkwils hebbe
hooien beichuldige van teqens Gods woort
cewefen te hebben. Maer nu tot de fake van
l-ea> als te voren was gefeyt.

S o p H. V/at Leaia defen aengaet, en of
de ielve wel heeft gedaen h«er te laten bren-
gen m't Uouwelicx-beddejiate fufler Racliel
alieen toe-geeN gent, is al vrv van bedencken;
even-wel (op we:t de felve by verfcheyde
voortreffeheke fchnjvers dei verfchoontjoo
omhei recht van haer eerfte geboorte,en het
gebruyek vande lande,al waér men geen jon-
ge, dochter voor eé ouwer ( foo het fcheen )
gewoon en wa> te belleden , als op het bevel
ende acndringinge van haren vader, op wiens

1 ge-
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jO B E D E N C

ghebodt fy kan verftaen werden dat fy lacob

haer felven tot een man heeft toe-geeygent.

Lenige ftellé vaft>noch lacob noch Lea hier

in nMidaé te hcbbé ;vtrmits yder konde mey-

nen in de armen van fyn eygé en wetrigh par-

tuyr te leggë. Want "lacob (feggen fy ) heeft;

Lea bekent j die houdende voor Rachel fyn

wettige bed-genoote- en Lea heeft de fchul-

dige goetwiliigheyt aen lacob betaelt , den

felven nemende , foo om het recht van haer

eerfte gheboorte , ais om haérs vaders bevels

wille? voor haren wettigen man . Lombardus

diftinB. 30, lib.*. Nihil hic a lacob, nihil a Lsa

piceatum, quod Htttqm exijlimaret fe[e con)u-

pm ampleffi. nam l^ccb Leam cognovit, pUUm

ipfam Rachaelef \ et illa dfisfiu uxnio fe i'li ptr-

tntfih cx'(limans lege primogenituu ér p*trh im-

perio [i Mi jtére copülatam. Cypr*. de [pons, cap.

'3- 3 2 -

Phi. Nu dat is foo wat ghefeyt tot ver-

fchooninge va de fake. Maer ift geóorloft dat

d'eene fuiter , nichte of diergehjcke d'andre

in't ftuck van houvvelick een voordeel af-fie,

ende eens anders bruydegom tot haer trecke?

S o p h. Van defé ende diergehjcke gele-

gentheyt fuüë wy elders , daer het te paiiè fal

mogen komen, eens breeder fprekèn. Maer

tot antvvoorde va uwe tegenwoordige vrage

fegge ick ; Sulex niet meer geooilort te zijn

als yemant fyn eyge te ontfutfelen , enfigh

toe te eygenen \ ende daer mede kome ick

tot Laban. En is des te letten , dat nademael

Laban aen Iacob,om dé feven-jarigen-drenft

by hem te doé>fyn dochter Rachel toetliadde

geftaen
5
(immers fo lacob dat op-nam) ton-

der eenigh gcvvagh te maken van het g e-

bruyck van dé hiidc,ten aenfiene van de < -

fte dochter, en dat lacob, fyné dienft nu h -

bende volbracht, fynen loon verdient had ,

foo dede Laban buyten twijffel ganfch onbc-

hoorlickfyn woort niet te houden > vallende

mitfdien in de tonde van trouweloofheyt. Hy
pleeght onrechtveerdigheytten verfcheyden

aenfiene j als in lacob het lyne te nemen , en

hem noch in dienftbaerhevt te houden, en

Rachel haren man t' ontvreemden , oock in

Lea hier in perijckel te ftellen van onteert te

moeten blijven. Hy was, om foo te fprcken,

als een rcflucn van lvn dochter f en gaf oor-

fake tot overfpel en bioet-fchande.behalven

dat dufdanigen bedrijf, d'eene voor d'andre

yei iant in't bedde toe te ftekeiïj tumtnftellio-

tiaim naer rechten foude gefeyt mogen wer-

den re wefettfjf.jf!
eU Crim. Stellton. het welck

K I H G E W

ftrafbaer is by de ovcrighcyt. Cytft

num. 34. L „, vijfJe

Phi. Nu blijft ons over het
tuint - ^en^4

lefte point , te weten , wat bedenc*• ^
valt op het doen van lacob, h

£
u%0ch«J

voor fyn huyfvrouwe,endc tot ha
t

wijve aen-nèmende Rachel hare
:

iu u
C
'

bidde u , weerde Sophronif^e ? nie

richtinge.
. ^nv^

Soph. Voor eerftis hier voien ^
ftelt, dat lacob na rechten reden me b ^
den en was Lea voor fyn wijf te ei *> ^ j#
hebbende gedwaeltin de pe*0?'

.

dien in haer niet bewillight. bw*
no<

lacob de felve hadde verworpen

tegens wereltiicke, noch teeens j^^É^
wetten en (oude verftaen hebbe K

r
Q0 \fi

den mifdaente hebben • cve^^ te b^.|
hv figh laten bewegen om de feiv

.

^yt

den, uyt redenen ( na waerfchijn^j*

dat hy , in Mefopotamia alleeI

onder de macht van fynen oom ; °
ofltg#j

komfte en fagh om fulcx te konnen ^ ^1

Ten anderen vermits fyn nichte K
beflapen zijnde, in g'roote °"8cjj^fi
ftont te vervallen , foo hy de feb'c ^ v ,

ftootc. Maerinfonderheyt vennit-

Rachel ( die hy fo ganfch feer beg^
c
^p*

door in't on-féker wiert gcftelt >
c

c|c
ft[w

handigh foude hebbe konne

den , in-gevalle hy weygerigh na
^

ven om Lea ter eeren tè brengen-

Phi. Dat is tot daer toe go^^%
is de vrage , ofhy buyten fulcx nc

^0^
gen dat te doen ,' dat is , tot eell

„eli«

hy aireede hadde noch een te v°ec7

veel

So p h. Ickantwoorde* ^ jfW
treffelicke mannen hier op fegge Ifl'^^r

en dat hy de felve ( nae dat hy^ J^U
in echte was getr^n ^ niet en n

*'

gen te behouden,

vo

kt

s

ij

tü

&
&

(t

(if

<t

ho

s

0

Vo

oi

ui

de

va

8

getreden ) niet en^^ \
.„aden. Indien hier a

^
ware,ofyemant hebbende gen»

1

.fccVj
foon , fyn dwalinge naderhant

<"J

fende , of
(
fegh ick ) hv met

deV^
fonde een

licht te beilichten

houwelickmighbefl^.^1
lhchten,enindatge^ ; l>

h

nouaeneDDenüciia^"? Aeï^^
linge ontdeckt zijnde , ende °n

r0\\ifj

willinge daer by komende , ^
wettign houwelick van gevvord

dit geval rijft de fvvarigheyt ug -

digheyt vau de perfonen?ende a
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A

\4

H

0*7

vor
en

v

.
Op Iacobs

If'tftucw
0 gebeurt. Iacob hadde eerftelick

^clt
5 en fch

n houwelick met Rachel gehan-

^%en4T v°01'gaende trouwe te wijeke

7 Rachel
,

yn nouwelicxfe genegentheyt

Ü
etVr

y me
a

geheel 5 fo° en ftont hem

"Hil t0p^
en tweede te handelen 3 ten zy

?v ^
en <kt aen de Out-vaders toe-

- Hb'e? «

ee^ mecr als eenw*j/te F1
.

0 "

i' ^ben j nieci ais ecu vwji wv
tfty de o ,

er °P verfcheyde bedenckin-

d ^nf rde vverden by gebracht.Dan

h^^iii Se (cnrijvers het gebruvek

> mitfgaders het veel-wijvigh

loSent
er Eertz-vaders op verfcheyde

o^yvert v
ert verfchoont , ende als gheoor-

f% [

0or-geüelt , ofte als voor de wet

C^w 7* 6'^ Uh
'

de Ahrak cap
'
4%

Vol^ickin
tnt-M.+- c*f. 93.) ofte door

«SS v
|even Godes , gehjek het ge-

w^ori^'fekere veiboreene geheyme-
^Prok

ls Voor-
gebeclt gcweeft , Jaer van

naer de meyninge

ofte om meer-

Vv
ercl r

ln8e van klnderé 5 in
'

c bcSinfel

füJW/ii
tj

als aen-gewefen weit door

^è^lcr^ -0^8* ar#" otte om dat

hit te
*ün

Wert Se êvt gebruyckelick

°orn felve/^i
mede na de meyninge Augu-

^t?,
eI
)voo retfen

i foo is nochtans (ons

Sfr«i de F
Sefonue gevoelé te houde,

de r*,

cH c]^r
rc*-vaderen zy geweeft een

^>hier fn
lwackheyt • nochtans alfoo dat

! j> «Isf> > n-é
n en iondighde tegens haer

:^ $ die , Henlick uyt onwetenhcyt

,

haerby Gode noch niet

fo« ri
ve uv> En al iflfet foo, dat God

fclickë heeft veroordeelt j

fj ^oN voii u ^1 fulcx genadelick in de^ «cn a^0Nby gegaen, seliick de Apo-
Goii

rV ^^Uy^EnaliiTetfc..
4é S et

noch7lc^Hckë heeft veroordeelt^

SSL^^^S5 °' ^^'^yn gevoeTen

°nder
iaert

5 dat meer wijven te
°0r

!>e ,,r
Vadei'

s des ouden Tefta-

% ' ^et 0
'Vonde en is ce ^kenen ghe-W^c in ^ d^t van den beginne de regel

^fiJh^gacn n
Vleefch niecvaft en foude
er 0m dat defelve voor een

verftaea werden gheftaen te

H O V VV E L 1 C K. 71

hebben onder Gods volck > door des Heeren

goedertieren toe-Iatinghe. Het welck alfoo

zijnde foo kan Iacob tot dien aenfiene werdé

verichoout van Lea en Rachel te famen voor

hem behouden te hebben ? nietom fyn luflen

een lofTen toom te geven , maer om fyn zaet

in fyn rijpe jaren (daertoe hy aireede gheko-

men was ) tijdelick noch te vermeerderen.Al

het welcke jegenwoordelick buyten twijfFel

geen plaetfe en kanverftaen werden te grij-

pen. Rivet in cap. *$• Genef. exerc. 127. &
mtt exerc. *6.

P h 1. Maer komt hier niet mede in be-

dencken , dat Rachel op Iacob recht verkre-

gen hebbende , hy fyns lijfs niet meer mach-

tigh en was,ende mitfdien en vermochte niet

(
fonderlinge tegen of buyten haren danck )

noch eé tweede vrouwe in huys te brengen >

en tot hem te nemen *

Sop h. 'Tfelve is wel aen-gemerekt >

foete Philogamc , maer hetblijckt niet dat

hier op by Rachel is geftaen , maer in tegen-

deel dat de felvedoor haren vader vermoe-

delick bewogen zijnde 3in het houwelick van

hare fufter heeft bewillight, immers met ftil-

fwijgen fulcx heeft toe-geftaen.

p Hi. 'K en weet heden niet veel (lifters

die haer in defen deele fo gevoeghelickfou-

den ftelléjweerdeSophronifce.Die patiëntie

en waft in yders tuyn niet. Maer hier blijft nu

noch over" de tweede fwarigheyt in dit hou-

welick vallende > te weten , het trouwen van

twee gefufters. Wat is hier van u gevoelen

,

weerde man %

S o p h. Het is te Ietten , dat al-hoe-wel

vele van gevoelen zijn, dat twee gefufters ten

wijve te nemen oock voor de wet > als mette

nature ftrijdende > fonderlinghe ten tijde van

Iacob,moet verdien ongeoorloft geweeft te

zijn,en dat daerom de Eertz-vaders wel tri «le

geheelen gront hares levens 3maer niet in ile

byfondre gevallen te volgen zijn • dat even-

wel in allen gevallen de Eertz -vader Iicob

geen gevle dertclheyt hier en kan vverdéaen -

gewrevé^ dewijle hy maereene van de doch-

ters van Laban en hadde voor hem ten hou-

welick verfocht, ende in ecne maer en hadde

bewillighey t, maer dat hy door het bedrijfen

erge-lifh'gHeyt van Laban tot de tweede was

gebracht , daer by (Aan noch komende c jrer-

groote genegentheyt in den Eertz-vader tot

vermeerdennge van hare gedachte. Hoe het

zy , dewijle de Eertz-vader Iacob buyten

twijfFel is geweeft een man Gods ? hebbende
een

1f
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7* Bedencxi
een uvt-gedruckte belofte des Heeren van

een fonderlinge forge overhem op fyn reyfe,

endc hv allenthalven hebbende ghetóont een

fonderlingen yver tot de Gods-dienilighcyt

en liefde van fynen naeften,dat daerom noot-

fakehek moet verftaen werdé,dit by een fon-
derlinge toe-latinge en ooghluyekinge van
den goeden God gefchict te zijn," ende dat de
Eertz-vaderin fyn gemoetis verfekert ghe-
weeft , Gode in Üien deeie niet milhaeght te
hebben. \*AdAe quofdam Thtclogos dtfim^utte
inter txmpla herctcaér moralist. Htcimitanda
e/fe; Ma non, ui Xiartyryfa Lavaterus, tuicon-

fentit Rivetus ad Ge,:ef. Exerc. 12 7.

)

Phi. Gewificlick het was eé greoc voor-
recht, dat de Hertz -vaders hadden, van meer
vrouwen als eene te mogen tot hen nemen.

S o r h. En vvaerom is dat foo grooten
voor-recht nongclingh ï Mijns oordeels , is

noch te lette, oftet meer verneugen geeft, eé
ofmeer vrouwen te mogen hebben.

P h 1. lek en wil daer aen niet twijfelen,

^at dunckt u i

Soph. Ick fcgge.ront uyt , dat neen

N G £ N 4
hebben: Wie dat beter doet, die een fc\ $
deerne , doch fonder yerftanc > ofw ^
leelick is, doch verftandigh, hem w

huvfvrotiwe verkiefr '1
. A s

Phi. Dat is een ftuck dat vrv

fchrap friet, en foude mv licht in pf
*^

evtftellen. V*&b<$#*twijffelmoedighevt ftellen . De lcT
rf^

foo diere te kocpén , dat men °m .?-

fiC

qüd t

wille altijt met eëonverftandich w*J £

foude zijn , dat heeft dapper fyn gh*'

En altijt een leelick gefichte te moe

1

ben , om fomtijts wat goets door Jté & ^
te genieten , dat dunckt my mede 3 ^fi

drietigh te wefen . Sulcx "dat ick ^
( foo men feyt ) hier by de oire

wel fegh ick noch , dat ick al wat 1W^
de mijne foude willen milR^ °nluc iiii;neiüuae wmen muien,

der fchoonheyt in haer te mogen g '

r J

Soph. Ivlaer fout ghy; nictu <j
ë

wat fchconheyts in haer willen

op eené perioon alleen i\n oogL-
merek hebbende-behalvé alle de krakede en
andere ongelegentheden, hier nvt ontffcaenue

"ut de hnsl-houdinge. *T en is niet lange ge-
ledfin, dat inden Hage is geweeft een Ambaf-
fatleur van de groote Vorft van Peilen , die
kk daer ghefien, gefproken ende occk mede
gegeten hebbe.Dc lel vc, onder andere faken
fyn gelegentheyt rakende , vei klierde, in fyn
Earit vier vrouwen voor fvn rekeninge te heb-
ben. Gevraeght zijnde , of hy die lïefhadde,
c.i of hy gelijckheyt in fvn liefde kor.de hou-
dui,verklaerde,dat het fyn ofte oock anderer
mannen werek niet en was Iiaer vrouwen lief
te hebben,maer wel dat de vrouwen de mans
niocftcp lieven. Siet wat een feggen , en wat
een felfaem wefen. Ev lieve , wat vermaeck
iflet vrouwen te hebben en te gebruveken ,

alÏÏèr geen liefde en is ? Liefde en wil maer
het ectal van twee ? fonder meer \ en onver-
deelde genegentheyt kan verneugen geven

,

niet die fweèrt op vêrfchey.^e perioné. Maer
cei wynoch evndigen, foete jcngelingh,n&-

Ókfl 'ick mereke dat gliy feer helt na fchoon-

heyt , en apparentehek het oogc moet ghe-

ihgen hebben op eenige die in uweoogen
frhoon is 9 foo wonde ick 11 hier , tot hefluvt

tón defe ghefchiedeniffe , dit eens geviaegfit

Phi. Na dien ghy my das na Kop &
de Sophronifce,foo wil ick x0^\

ü^\
fpreken, enfegge : Indien ick

geheel leelick vvijf,maerverfbnoJg^

geheel fchoone vrouwe , &oC

ftandigh foude moeté nerne,^z}
c
^of

il

lick de fchconlle mijn ftemrneW
Ojongelingh! t ü^°x

vteemt voor i my dunckt noem

S o p

Phi.

de reden voor my iiebbc.

S o v h". Fjb toe foo doch
goc*^

P H I. Kies ick een leelikc^
{
^

doch feker, dat ick die altijt
tot

op

houden, dewijle noyt vrouwe die ^
twintigh jaren leefick is g

hcV^cr^
tot fchconhevt en fal komen

'

9 * ^
ick een fchoone, al-hoe-wel ^^Lt c

foo heb kkte hope , dat doory¥^r^
gebetert ?

fchoonheyt en veiTbiit 5acr in ve?

(
!hl'i

<:Ü
dat heteenc metter tiit

mindert , het ander van ujt tot t\,

lick vermeerdert.
, ^z^,t

Soph. \Vel Jieve Philff>
ghy vafl Pelt , en ick gtloove ftf

1
cti

»

deels , dat even van de twintig^^tju
fchoonheyt in alle vrouwen al-

'

mindertjen eyntelick te niete ga ^gt
^

vei-ftant in tegendeel van dag*'

u
[o°

neemt cn meerder luyfter bekoo #0
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'onder

!ÏÏ Wotnri^ ï snv cê 0̂0 iicht vei'gaen- arbeyt, ofte diergelijcke. De vrij :rs nnón
fen tijt willen nu niet alleenlick geen d enftcö

doen,om daer mede eé vrouwe te bekomen,
maer willen noch al geit toe hebben.

Soph. Het bedrijf van Laban in defen

deele en is geenfins piijfTeIick3 en 't meet ge-

houden werdé voor een fhick wercx van dien

ouden ende rauwen tijt ; maer onder Gods
volck cn meyne ick niet fulcke exempelen
gevonden te werden.

Phi. Hoe ! is fulex niet mede gedaen ge-

weeft bv Kaleb ee voornemc voomander van

Godes volck 5 ten tijde de werelt vry ouder

wasjte wetéjin'tjaer 144.9.11a dé Sunt-vlcet?

Sora. *T is waerdatKalebfyn dochter

Afcha ten wijve heeft belooft aen'den genen

die de ftadt Kiriat-Sepher foude winne-,maer

niet met dat inficht5om den over-winner al-

leen fvn dochrer ten wijve te geven fonder

meer. Het blij ckt ter contrarien dat de over-

wmner van Kiriat-Sepher niet alleeniick de

jonckvrou Afcha is gcvolght met de ghe-

wonne ftadt , maer dat Kaleb haer bovë dien

ten houwelick heeft gegeven een hoogh en

drooghjen daer na noch een water-rijck lant.

Phi. Welaen? laet ons die"ghcfchiede-

nine ? die ickiie vol goede bedenckingen tc

wefen , even nu by der kant nemen > te meer

de wijle de felve in den Tm/-Jletn van den

Trou-rinih jegenvvoordelick is volgende.

Iacobs Hovvvelick. 75

'J'

4

fte^enif
n

,

vvut gaen verkiefen voor foo

fg^uerigen diamant.
* toetft JJ

bldtie " > weerde Sophronifge,

^Voele
f

"
y vorder op defe materie. Ick

3fck derhooghfte van het verftanr

,

t ^4c d-
yr°nderfte is den menfche

? ^nfc^ j

'

rcn af-fcheyt 3en weet het felve

lMa<VveloP
ltcrilcIc juweel te wefen ; maer

fiHisin/
nvi

i

f^t aireede wanlcnapcn en

? te vvlT* !
onckheyt>en noch leelicker

H
4,

1 deel *W
ebben J

r °P aerdë voor altijt tqtmoe-
dat dunckt my een heiflèlick

\h
deeY.

a
^n m haren Ouderdom voor fyn

lle
M>en

41S^ HooghlduYÏfc'hr^rckenytc
S 0p

d!^'
uevn^aer net d^n niet beter die groo-

w °P ï
e fchouwen , en liever in bey-

d^te^i-mate te fienC dat is, een

Ven"! ^^nl
n niet te ^er u)'t-muntei>

L Je
üi verft

C
-

C 5 00ck niet te hoogh-fwe-

? vallen
nt 5 cn fo° van bevden wat te

wat te behoudend

% 5

-^e rr,

VVl
* uwe reden *n achringe ne-

deff^kfie ) des vvat naerder bedencken.

: voren

^och"
5 lc weten 9 ot cen vader wel

^ Vaniv

te

ï
aen ve*nant uyt te eevcnals

Vemienfte , ofte als eé loon voor

H O



74

Defe ghe-

fchiede-

nifle weit

gherekent

voorghe-
vallen te

zijn 2604.

jaer nae de

fcheppin-

ge dcrwe-
rcit 5 en

1449. jaer

voor de

ghebooite

vanden Sa-

lig-maker.

HOVWELICK
VAN

STATE
Door wapenen te wege gebracht

TÜSSCHEN

A T N I E L
E N

A S C H A
DOCHTER

VAN

K A L E B.

lof. 15. 16.

Kdleb ftrack : wie Kiriat-Sepher wint dien wilick mijn doWiff

K^ifcha ten wijvegeven. "Doen wonfe ^itniel de fone K**
1** 9

ende hfgaf hemfyn dochter Lsïfcha ten wijve .

uqO
En tijd' het machtigh heir, va° ^

hergekomen, ^
Nu had een groot getal vafl*

in-genomen ,
fa'

Oock viecken uyt-geroy^
e°

ten af-gebrant , ^
Soo dat het nu befat hetW

loofde lant

,

Doen liet de fone Nun , nu leyder van de fcharen

,

Met uyt-roep door het heir , aen yder openbaren ,

Hoe dat men hier een bergh , en daer een luftigh dal >

Ofelders > door het lot , de floten deelen fal • 0'



Vatl '

ra
j-
Kaleb toe , en , op befecte reden

Krc* al
Sec^en en voor den Staet geleu,

O
C
!r\Hebron totfyn erf, vermits fyn vrome ziel

t>oc{[
°d geduerigh ftont en noy t in twijfel viel

.

V
Va,. £

VVat °y c Ifraël voor defen had begonnen

,

HeDron droegh en was doen nietgevvonné

;

Bek ' u
S CC^ ^am

'
°n^n vermaert ^efin

, en nam het lantfehap in

.

^ie j^
5 ^e-vvel een ftadt met vafte mueren

En ?P haer gevvelt, en ipot met haer gebueren

,

Stel,- f k
1 de%b flot en mcnign krijghïbaer man

Maer
jy'S" tQt vollen krijgh , foo vinnigh al/re kan

.

^n
^oed

nU bedaegnc > en moede van te ftrijden

,

Hw ^
Van h« velt geduerighom te rijden

En
aegh van fyn gefin : Ruft oude vader ruft

,

>
etion»^

11 nu voori:aen hen vechten dien het luft

;

11

Paft
^ Vvacker VoIck h^er rappe leden roeren

,

Men
Scen grijfen baert foo ftagen krijgh te vo

k
Ct
°P ft

VlJshe
yt 5 goet heleyt , en raet van oude

e
> t>Liv

°nC
?tlIeb en vvoegh met rijpe fint

Vo!?
11 yn Sevaer ' het lantfehap is te win:

HOUWELICK VAN STATE
o befette reden

: den Staet geleden

,

7S

Paft
''"-«-w tuiuvimw iaj;jjc icucu lucicil.

Men
SCen grijfen baert foo ftagen krijgh te voeren

.

b ^aer y
CS

,

in ouden ti
ï
t een vri

i
ers fpirfc lans ;

k
Ct
°PftS?ï 8?" beleyc 9 en raec van ol,dc mans

.

uien

,

"ïy v0
'

e
.
"? Va gevaer , het lantfehap is tê winnen

.

S

V
ati yJ

C 111 fyn öcim een uyt-gelefen maeght

,

\?
Vv

as ec,? ' toc narcn l°£> de ganfche leger vvaeght

.

Hdl .

ntriflchcblom
, en in haer fbetfte iaren

,

^ vVert ,

•

Dequaem om wel te mogen paren

.

$v
c bcfte >

g vcrf°cht by menigh ruftigh quant,

V Ver
t vL i

V°Ick 3 de ri
i
ckfte van het lant

.

>Wr f
§eYlk> en om haer touche leden,

k
11 om u

C
£elacc J en om haer reyne feden

,

31
hier

Vadcr
,

fcIfi
» en om haer machtigh wet

,

renovcr-al een vrij fter achten doet.
K 2 Mact
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HOUWELICK VAN STATE.

Macr echter vvert de vorft geduerigh vveder-houvveii >

En menighmael belet fyn dochter uyt te trouwen

.

Ift niet een felfaem dingh ! der vrijers groot getal

Macckt dat een vader ducht, vvienhy verkiefenfah

VVanneer een machtigh volck , ofveelderhande naenfche0

Den in-gangh van een plaets met grooten yver vvenfchc° >

De wil j de grooten ernft , de luft om in te gacn

Maeckt dat meeft al het rot moet buyten blijven ftaefl"

Dit eygen ongeval dat (iet men hier gefchieden ,

Ten aenfién van de maeght en van de jonge lieden . ,
~

VVant t wijl dat al de jeught het ftuck gevveldigh d^J
1

Soo ift dat yder een geheelick buyten blijft

.

Die keur heeft is beducht , en moet de finnen fcherpen

Wie dat verkoren dient , en wie men fal verwerpen *

Dc man is ongeruft , en dubt in fyn gemoet y

En wiggelt even-ftaegh gelijck een vveegh-fchael do
et>

Wanneer een maeght ontfey t de befte van den lande y

Soo vvortet mcnighmael gcrekent groote (cliandc \

Dies rij (ter veelgebelghs 3 cn (bijt) en onluft uyt *

En eyndiglit mcnighmael totondienft van de bruyc '

Dit vvoegh de vvijfe man s hy iaet de jonge lieden >

Om yder wel te doen , in fyn paleys ontbieden >

En als hy daer de jeught fïet voor fyn oogen ftaen

Soo {preeckt hy in t gemeen aldus de vrijers aen •

Ghy hebt wel eer gemeent (doch fonder vafte reden )

Dat ick te geener tijt mijn dochter wou hefteden

Macr hoort manhaftigh volck , ick ben nu vaft gefi^
r

Te fcheyden inder daet van dit mijn weerde kint •

Ghy fïet hier defe maeght , die wil ick over-geven ,

Om met een ruftigh man 3 haer dagen afte leven ;

En ick en wil voor haer geen ftaet ofmachtigh gele 7

Ick wil een ftdjibaer man , een onverlaeghden hdc
- $t



HOUWELICK VAN STATE,
: Sepher met gevvelc fal konnen over-vallen ,

VVic
77

P ancea even dacr fyn vendels op de wallen

,

P

* le Arbas deftigh flot fal leggen op den gront

,

S
*n vo^c mac^c ^aer certU cs Enack ftont >

Hftf i

} ^00c roijn behulp , tot ftaet en eere ftijgen >

^
l tot fynen loon mijn dochter Afcha krijgen y

.

le &l met metten naem , ofin een looien fchijn

,

Vy ^
r

*n ^c vvare daet mijn lieve fvvagcr zijn

.

u^diegaetc vverek. Dit was terftonc geweten*
°or Je fne l|c Faem door al het lant gekreten

.

r«cx prijftcr een de daet , foo deftigh als hy kan
5

\^ an^Cr vve^erom^c fprceckter ieppigh van .

Vy^tot in't gemeen met alle menfchen laken

.

tui hei: y2cr een fn als te paffe maken ?

£e
at^er ganfeh enge fchij nt vvort elders wijt gcreckt

,

Dc |j

^dcr vogel finght na dat hy is gebeckt

^Vv ^c ^cC ^Llc^ mct re(^en over-leggen

5
Cten

niet als goet van dit beley t te feggen ,

^
n° emen dit een aes > dat jonge finnen treckt y

Vy^^
eft gaende maeckt > en tot de deughc verweckt

.

D^
r

aider niet terftont een kloecke daet beginnen

,

te winnen?Q^r ijs en machtigh goet , ja vrijfters zijn

£nh ^C nu tcr rïj c Secn wapens aen en doet

^ f^geen ridders hert , en is geen edel bloet

.

Cr
j tot den krijgh niet al te feer genegen

,

^ ^ghter wederom verfcheyde reden tegen y

foa ^cckt een iangh verhael van ick en weet niet wat

,

yy

'

a ^ onfe vorlt die heefcet wel te maken •

Vy
C
^ a^cen de fchaer , en vvy het ganfche laken .

5af
ttt

L°°
^eC VVC ^ §c ^uckc

fy11 échter knjght een man >

0
°hetc^iulick valt , wie lijter fchade van ï

K 3 Wie



7 8 HOUWELICK VAN STATE.
V Vie ? ghy onvvijfe jeught , die uwe rappe leden

Gaec uyc een loifen drifcm defen krijgh belteden

.

Ghy ftelt u in gevaer , en vvaeght u jeughdigh lijf

,

En lègh eens vvaerom doch ? op hope van een wijt

.

Maer denckt , wat fil het zijn indien ghy wort goflagen ï

Geen menfch {al immermeer u malle daet beklagen

;

En lèhoon ghy wont de ftadt , noch iflet nietgefeyt,

Dat even dan voor u de vrijfter is bereyt.

V kan een ftompen arm , een hou in t aenlicht deren

,

Soo dat de ichoone bruyt u niet en CA begeren

.

Of,foo in u bedrijfde vader yet mifhaeght

,

Hy {al fyn onfchult doen en leggent op de maeght.
En denckt niet dat het flot is fonder harde hVen

,

Of dat de vafte ftadt in haeft is wech te dragen .

j c

Neen, vrienden,meenje dat, voorvvaer ghy zijt verdvv^

'T is hier juyft daer men vecht , en diepe wonden haelc

•

Al is Ahimai doot , en Talmai over-vvonnen

,

En Schefoiai neer-gevclt , noch is het maer begonnen

;

Daer reft vry menigh flot , en menigh hoogh kafteel

,

En Sepher is voorvvaer al vry het hanfte deel

.

Hier toe en fent de vos geen van fyn eyge knechten ,
Jl(

Maer laet flechts buytcn hem fyn dochters fchoonheyt^
Hy prijftdc rijcke ftadt , haer ftant en vruchtbaer erf >

Maer fent een ander heen , daer hy niet gaen en derf.

De ridder Atniei, een van de jonge lieden

Die aen de fchoone maeght haer trouwe cjuamen bieden >

Gingh anders hier te werck , wanneer hy dit vcrftont*

En {prack in fyn gemoct , ofmet een open mont

:

Men {egge wat men wil , de tijt is nu gekomen

,

Die m y voor alle dingh is noodigh vvaer-genomen •

fa
Tfa brenghr hier, wie ghy zijt, mijn wapens aen den &o

Op dat ick heden felfs het fluck beginnen magh .

^£u



Hd,
a

,
"OUWELICK VAN STATE.

°^fta
VeciK °m gelt

'
°f

^P
ant^ &an£ne finnen

>

IcU r j

eer
> om faem > voor hem te mo^en winnen

;

Q
*l den krijgh beftaen om u , ó weerde maeght

,

Vy
at

»
°fnimmermeer foo dient het ftuck gewaeght

.

Ofy
vi
f
Im

y tegen ftien? nier moeten hooge wallen

W[ |

^S icIc koom
*
0fy ter aerden val *en

•

Ma j-
t0C ^e<^cn toe gevochten voor 't gemeen ^

^ec^o
man ĉ^ vverck dat is voor my alleen

.

\ v
°PPca fondcr hert , laet bloode pimpel-meefen

'Kc ^U gevve^ c en h^^e Hagen vreefen >

kkb^ °P Sccncn rcus
>
a^ is hy bijfter groot s

Met^j
CU

^ercyc te gaen te midden in de doot

.

H^l etVvort eer gekocht . Ickfai de kanfe wagen

,

^
i li

rVvinner zi
i
n

> °^neder zi
J
n geflagen.

Icl^yfJ
6

> vvaerom niet ? win ick maer eenen flagh,

F %t d
^y &evo%n a* vvat vvenfehen magh

.

^ct v
^°ngelingh

>
en Iaet de lpotters rafen

,

Hy
n

an bonden aen den feilen horen blafen.

k ^Wn ^n vaaers nLlvs en aüe vrienden aen

,

W %t e
deftign vverck hem by te willen ftaen

.

7 vint J

Cn gttgen hoop van ruyters , fchutters , knechten

,

^^n?
C

^Cn ^erC £eneSen om ce vecnten

,

Ir ^cq fl
8n verblijffoo treckt de ridder op

,

Sr
eer j'

Ver °m het lijf, en pluymen op den kop

.

Van ^UyS en Uyt den leger fcheyden,

voor Kalebs deurgeleyden

.

D
loemf y,y°°r dc macght aIdus fyn heufen mont

:

een j i

'eught en P ercl van de maeghden

,

Schier
V°° r defen °)' c behaeghden

,

etl
kri

•
moedlSh heir voor «wc deure ftaen

,

Jge toe-geruft, en veerdigh om te flaen.

7S>

ftont,

Ick
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So HOUWELICK VAN STATE.

Ick fal haer leyder zijn , en geenfifts achter blijven \

Maer met die eygen lijfde dichtfte rotfèn klijven

.

En ifler noch een reus te vinden in het lant

,

Dien lal ick d'oorlogh doen, en dat met eyger hant«

Nu bidd' ick maer alleen > mijns hertfens (bet v.erlange
° 9

Laet my eens defe (pies van uwer hant ontfwgen •

t

Set my eens op dé heln^die hier mijn fchüdt-knecflt

Soo word
5

ick heden fclÈ u ridder , weerde maeg^

'

En foo het u belieft een kusjen my te jonnen

,

}Ay dunckt van nu afacn het Hot dat is gewonnen .

Maer foo u dat mifhaeght , ofacht het al te vroegh §

Sietmy eens gunftigh aen ; en Vis my noch genoeg '
j>
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HOUWELICK VAN STATE.
een blos , en laet haer oogen dalen

:

j
em n°ch des ce meer tot in het herte dralen ,

j^.

r

£
erenhem de ziel • inaer Kaleb daer ontrent

Hoe f

C ^cn j°n§cn kelt mct woorden af-gevvent .

,

e
yt ( lieve vrient ) wie gecfcer loon te voren J

^
u wat te feer , u recht is niet geboren

.

^ tact voor dele mael de maeght in haer geheel

,

VCr

° C
de daet befluyt , en wij ft haer echte deel

.

fven,

acr moedigh hert met dralen niet verkouvvcn

.

jy
üJt die maent u felfs dat ghy te velde gaet

.

He
t e^

S

|

CCn ^a§^ van ^om 9 cn n *ec van ^°^n Pmec *

Gev
0 |

,
rc > geterght door foo een fchamper fpreken

,

q
c c k en weet niet wat in fyn gemoet ontfteken

,

j)

V(

?
ch een heeten brant , gevoelt een hevigh bloec

,

Hy
"^cm

5metftilien mont, een velt-flagh wenfchen doet

.

Hy
ö

1 c*e juffers hant > hy kuft haer teere vingers

,

^ >
^tfc fyn vermaeck, fyn fpoor , en herte-dvvingers

,

S0
I

Vler dat hem ontfteeckt • cn naer een derden kus

OfC^fthyvorder uy t y en (prack ten leften dus

:

t^
Cn

C °p den dagh ) fal ick met eere fterven >

lek f
^ lc^ tro°^ en uvve gunft verwerven

.

Of^ ^ct ander-mael, ofheden zydy mijn

,

r^^cr ^en^ ^oot cn ^uyten a^e pijn

.

7

k

Cnt
?P trcckt hy voort. Maer Afcha ftont verflagen

.

Noci ^
er Vadcrs ^n y fy magh geen liefde dragen ;

Jcfc v

lcy^binncns monts : ö perel van de jeught

,

k
et
ilce?V1CneVens u dat gny verwinnen meught.

°e
dat

3
gecnenW Elbafinagh had vernomen

,

£n
(ja

C

^

n moedigh hele te velde was gekomer

^dat "^ftc ilaclt f°U vverdcn aen-getaft
3

Ccn fchoone maeght is aen den handel v

L Maer

ïcn

,

Ivaft.



li HO UWE LICK VAN STATE.
Maer dat vetfchrickt hem niet . hy roept fyn naefte raden >

Hy roept met vollen mont : Geen meniën en zy beladen-

Ey , let geen malle vreef , maer hout een goeden moet \

T is maer ee,n jonge wulp die ons het oorlogh doet,

'T is maer een jongs laf , een popje voor de vrouwen >

Die niet en heeft geleert als juftèrs onderhouwen

,

Die niet met al en weet , als hoe men vrijftcrs mint >

Niet hoe men eenigh flot ofvaftc fteden wint.

Ick weet een goede greep , om hem en fyne gallen

Te treffen daer het dient , en op hacr feer te tallen ; .
.

Ghy die met fvveerden hout , offchiet een harden fch^

Befteet u flagh alleen ontrent hacr aengeficht

,

Ontrent haer weecke neus , en ongebaerde monden

,

Dat zijn voor defen hoop voor al de befte wonden •

Wantfoo dit maer een reys de nieuwe velt-heer fitf»

'K en wil geen koningh zijn , indien hy niet en vlie c •

Wie is die niet en weet , dat lbo gewifle Hagen
Hem fullcn metter daetde vryfter doen mi(hagen ?

Wel hout dan defen voet ontrent dien jongen hoop t

Sy fullen voorgewis gaen tijden op den loop

.

Al die op defen rijt ontrent den koningh ftonden

,

Verhieven fyn verftant , en prefen dele vonden

.

De vorft die woit bedanckt voor fyn bedachten raet>

En dit wert even doen verkondight over-ftraet

:

Wie aen den Atniel fal houvven in de wan o-en

,

Soo dat men hem de tongh fiet in de wonden hangen >

Die lal tot fynen loon ontfangen voor de daet
'

Een krans van enckel gout , hem tot een hals-eiewec
'

Maer wie met fynen kop lal konnen weder keeren

,

Dien fal de groote vorft een ftreke lants verecren

,

En noch een deftigh Hot , omcingelt met een wal

,

Soo dat hy licht een wijfvoor hem bekomen fil. ^0c



Nöct
H 0 U \V E L I C K VAN STATE. 8 }

H0e7
0rcler vvo" belaft aen al de rauwe knechten

,

Enf
met be ĉlley c dcn vvant bevechten

,

^| n

ac 8een ander lit aen yemant dient gevvont

,

^
s

lechts een vveecke neus , ofwel een teere mont.

^ ft

UUt deskoninghsRaet voor wonder nutte faken

,

^acx
gaet aj nec yq^Jj. wapens vecrdigh maken.

Cn roeptec over- al , men houtet voor gewis

,

A|
s^ ,

ac°bs ganfche jeught alree geflagen is

.

^rhyf u
k°omt te midden op den velde

,

Soo 1
Vonacr ëcc& > °£om te vechten ftelde

,

^° doet hy voor een tijt den ganfchen leger ftaen

,

HCJ?

C
P C op defe Wijs den God des Hemels aen

:

£>ie |Ca

r Van den krijgh , en Heerfcher aller volcken

,

^tAs henen drijft gelijck als loflè wolcken

,

D0
Ulet een kleyn getal , en door een fvvacken hoop

^yj^cnighduyfcnt man verdwijnen in de loop

,

heb*"
^ V1 UcntDaer ^ant aen on ên ftaet gegeven

,

d
men'g^ vo^c^ met kochten uyt gedreven

,

En ;

U gLlnftigh woort niet al en is vervult
VV

y^
lllc t uw' ;ö Heer , maer onfer fonden fchult

.

^ ^cy,^
011 nu tcl' "je niet ootmoet aen getreden

,

0n^ n
C te dcfer uyr het oir aen ons gebeden

.

f ^ccn f
lm^ in den ftrijt en is geen moedigh peert

,

bViijt
ans

|

Seen melle pijl, geen fpies , ofvinnigh fvveert

;

^do
cc

°Us leyl alleen . leert onfe vuyilen krijgen

,

^c
rft

QlCm°edigh volck voor ons ter aerden lijgen.

k En q.
®y*& door het velt gelijck als nietigh kaf,

% dj l
n r poorten om } en ruckt haer grendels af.

* iHe
tf

nlch "raël in dijne gunfl: verblijden

,

^n mdJ
t1anckbaer ncrt L1 gt'ooten naem belijden

,

Vy^
,

n dijnen lof, en fingen t' uwer eer.
c als men fteden wint 't is uwen fe^en , Heer

.

L t 'Tge-



Kt HOUWELICK VAN STATE.
'Tgebedt is nau gedaen , men (iet den vyant komen

;

Die hadde voor den dagh de wegen in-genomen

,

Die had eenhoogen bergh aen alle kant befet

,

VVaer door dat aen de ftadt den toe-gangh vvert bekt

Dit was het dat den helt ten eerften wat veritelde >

Dies hielt hy achter-raet te midden opten velde

.

Maer eene van het voick , die al hetlantfchap kent>

Die heeft de bleecke vrees met reden afgewent

.

Hy fey t een enge pad , befet met dore hagen

,

Byhem te zijn ontdeckt , wanneer hy plagh te jagen y

Een pad die niemant kent , een rechten hafen-padt >

En die een uyt-gangh heeft tot onder aen de ftadt

.

De ridder letter op , en fent bequame lieden

,

Ten eyn4e fy den bergh tot aen de ftadt befpieden

.

De rappe mannen gaen > en vinden haren wenfeh ?

Dat is een open wegh , en niet een eenigh menfeh >

De poorten Hecht bewaert , geen ruyters aen de ftratefl'

Het biijekt dat al het voick (igh op het heit verlaten

,

Het hek dat opten bergh de wegen had befet

,

Soo datter niet een menfeh op defen ftreeck en let-

De vorft doet onder dies de fteyle rots genaken

,

En iaet een groot gewoel ontrent den vyant maken

.

Hy gaet hier wonder fel, en uytter-maten rou

,

Als ofhy met gewelt een door-gangh maken vvou>

Maer ftracx foo kieft hy uyt vier hondert rappe gaften >

Die op een rijeken buyt niet op haer leven paften i

Tot defe feyt hy felfs : lek wil u leytf-man zijn
Ofmidden in de vreught , ofmidden in de pijn.

Hy geeft noch vorder laft , tot onder aen de bergen
Den vyant even-ftaegh met alle vlijt te tergen -

Hy ftelt tot dit beflagh Bildad fyn ouden vrient,

En feyt hem vorder aen wat onder-nomen dient ,

^
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Crtll

Ai

Wouwelick van stat e,

btop j ?
Cec voorc 5 en Iact Iiem van der heyden

Dag ,

Cn "°ogen bcrgh , toe acn de ftadt gclcyden

.

Tot d I

^ hedeckt
, en hiet de mannen ftaen ,

Hy fe
at "y naerder weet wat dienftigh is gedaen

.

Die oe

l

f .

tvvint»gh uyt , gekleet als Hechte boeren ,

SY rt
Vorder^ den aenuagh uyc te voeren

.

1u i

*° de Poolt > en * eer net yemant dacht

,

öier Q
°Ven op den burgh en meefter van de wacht.

^ treck
Atnic^ in ^acften aen-gevallen

,

Hy ]

Ület a^ ^et vo^c^ te midden op de wallen.

Ènd
Van ft°nc^en aen

fyn vendels op de poort

,

S°0
taeft ^°ren l̂cn

' en tleclcc gcc^ucrign voort.
S
°° kon ^uac^c maer is door ^e gevlogen

,

En^ mee^ al het volck tot op de mart getogen

,

T"_. . y^tdaermfrcTfivvflrrp ihwrpn ApG*n flirrk
ïoti r

C met Sevvck te ^uYten defen flagh

>

>
erhiih

Ct Duyten heir te rugge keeren magh

.

Vc
rn>i Atniel gelaten

,

door al de groote ftraten

.

; j^- , . -—/ r foo grooten Ichare vont

,

?° yVas h °P de pIactS in Volle vvaPcns ftont »

ckt o
j"

IOC verDac# > maer hy te meer verbolgen

,

Als *j

n vyantaen , onfeker wie hem volgen

.

Qeetj D
-\ ^hoone maeght maer eens in t herte koomt 3

^HrS C'ien^ vreeft
» geen wapen dat hy fchroomt

.

!l
r

*s de
J ^yc de man

'
^ier^ec "i 1om vechten

,

Tfa
trc

rec te ^ont ons faken uy t te rechten

.

k-0fflae
t

eC^ *u%k aen » maer hout u van den buyt

vyantuyt.
lC Vy

at h
S hy moetacn

fyne rot-gcfcllcn,

So° dat

Ctl tCgen is tCr aerden neder-vellen

.

Èn vo0r
nU

r

ldUil dcn moct Scheel verIieft >
een harden mijteen féhendigh vluchten kieft

L VVaer



3
; HOUWELICK VAN STATE.
V Vaer toe eenlangh verhael ? de ftrijt is nau begonnen,

Den vyant is gevlucht , het mart- velt in-gevvonnen

.

De God van Ifraël , die voor de fyne ftrijt

,

Geeft heyl door vveynigh volcx , en al in korten tijt •

Tfa , wilt li ( roept de vorft ) noch defe mael verkloecken
jWy moeten buyten felfs den vyant gaen befoecken.

Tfa mackers noch een keer God (al de vyant flaen

,

Tfa noch een kleyne ftoot , en 't oorlogh is gedaen

.

De tijdingh onder dies was in het heir gekomen

,

Dat Iacobs dapper volck de ftadt had in-genomen,
Dat Atniel alree d^ wallen had befet

,

En dat fyn vorder-tocht in haeften dient belet

.

Elbafmagh , die het hoort , feyt dat de boden lieden

,

En dat des vyants heir niet machtighis te vlieden.

Maer t'wijl hy ftaet en fvvetft , en al het ftuck ontkent'

Soo fpoet hem Atniel , en vint hem daer ontrent

.

Syn mannen vallen aen gelijck als jonge leeuwen , i

Met wonder vreeint gebaer, en met een moedigh CckcC^
Een yder vordert wegh , en roept al even fef:

VVijck , onbemede , vvijck den Heer en Atniel

;

Stracx heeft de bleecke fchrick ganfeh Midian bevangen >

De ftoutfte van den hoop die krijgen bleecke wangen»
Niet een en heefter luft , ofiflèr om begaen,
Om foo een hucxe jeught in't aengeficht te flaen

.

Aldumai onder dies met uyt-gclefe gaften
Die pooght in grooten ernft den ridder aen te taften . M
Hy toont hem wonder ftóut , fchoon hy van binnen &
Op dat hy noch het volck mocht houden van de vlue

1)C
*

Maer Kenas rappe foon die koomt op hem gereden

,

En velt een ftijve lans , en ftoot hem door de leden ï

Sict daer een ridder fteeck , ter eeren van de bruyt :

Dc koningh gafeen fchreeu , en blies het leven uy t •
c
i
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H °UWELICK VAN STATE.

Die 3i

mede VaIt clen moet aen al de Phüiftij nen

,

s r
Cen ^chcen roock van Itonden aen verdwijnen

.

J< vycven al-te-mael als fchapen op het velt

,

Dat

niet een eenigh menich die figh ter vvere fielt

.

Verjla

e

^
^oedigh volck , foo hoogh gewoon te trotfèn

,

soo A
eySen ^oot in £ Springen van de rotfen

;

Hoe
j

atter
'n '

1Ct ve 'cKeen tegen-fl^öt cn blijft.
e "cht verftuyft een heir als God den vyant drijft

!

8;

ft W
4^^

> acckVk
KaIcb hoorCclc b°otfchap van den fegen,

ï
e
^iddc

Cm V
L
cerdi§11 °P >

cn koomt den ridder tegeti

ie
qUam

n
k°
P denieu^wonnebruyc

*
4 na benevens hem getreden voren uyt.
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>l HOUW E L I C K VAN STATE.
Daer voeght 1ïgh by den fleep een rey van jonge maeghde*1 »

Die met een geeftigh liet van al den tocht ^evvaeghden >

Die prefen Kenas foon met fangh , en iharen-ïpel

:

Maer loofden boven al den God van Iiïacl

.

Soo ras als defè ftant is by den heltgeweten

,

Is hy met cenigh volck in haeften op-gefeten

.

Het ganfchc leger volght met al het krijghs-cieraet t

Een yder in t gelit , en op de rechte maet

.

Hier fiet men op een ry in lange drachten komen
Het fchoonfte van den buy t , den vyant af-genomen ,

Gout , perels , diamant, juvvcelen oude fchat

,

En menigh kunftigh werek , en menigh aerdigh vat;

Voor al des koninghs helm, fyn fchilde'n
, fpieflen, fW^

fCl

Syn kroon , en gulden ftaf, fyn uyt-gelefe peerden

,

Syn princelick karos , fyn dochters boven dien

,

In defen tochtalleen voorflavenaengeiieu

.

Een gifte voor de bruyt , om haer tot kamer-maeghden
Te dienen na den eyfch , foo die haer flechts behaegh^11

'

Siet, dus treckt Atniel , tot Kalebhem ontmoet,
Die eerft met bly gelaet den over-vvinner o-roet

:

Zijt vvel-kom , edel helt , die met u vrome leden
Hebt voor den ganfehen ftaet en uwen God geltreden >

Hebt door u kloecken arm gewonnen defe maeghc >

Die u van heden afde vader over-draeerht

.

Koom hier ontfanght u loon , die God u heeft- ^egevefl
>

Mits ghy door kloeck beleyt den vyant hebt verdreve»1
*

Sy is u eygen goet , uyt kracht van ons verbont

.

Ontfanghtfe , weerde vrient, fy is u wel aejont-

Dit feyt hy , en met een foo koomthy toe getreden

,

En voeght hem na den helt , en rot fyn vrome leden •

Hy leyt fyn dochter met , en neemthaer rechter-hant >

En feyt noch ander-mael : Sietdaer mijn eenigh p*
nty
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Cr m
jj
n dierfte fchac, voor u alleen geboren

van heden afu lief
b*td,

Dat
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U ven *! van llvven nnlden fegen

,
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0
Is
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nU de Ĉ macght > &t wonder fchoon juweel

,
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myn cygen lot , en voormyn echte deel
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^nd
VVy

°U tcr mcc on(krlingh vernoegen

,

verg
Ll^

n OVereen , ons herten mogen voegen
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t0llS C Llvven^ verguntons vruchtbaer zaet,
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Cn UVVCS VO,CX ' cn voordeeI van den ftaet

.

% acn l
5 mocdigh vorft , die God hebt voor gefproken

,

^ Wie
ganlcile volck de moec vvaer af-gebroken

,
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§ront is Hcbron toe-gelèyt

,

V ailck u^ fynCn Io0n ' is ScPher toe-gcleyt-

? U
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cn weerde vrient des Heeren

,
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s /n befte pant op heden mybetrcut.
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yo HOUW ELICK VAN STATE»
lek danck u fchoone macghc y ó blom van onfe tijden

,

Dat ghy oock heden felfs mijn herte koomt verblijden

,

Dat ghy oock hier verfchijnt > en wel te vreden zijt >

Tot mijn vermaeck alleen te leven uwen tijt

,

Te geven uwe jeught, en uwe teere jaren

Voor mijn gebruyek alleen voortaen te willen (paren •

lek danck u fchoone maeght, ó langhgevvenfte brLiy c ^

Die al mijns herfens luft in u alleen befluy t

.

Ick (al y wat my belanght , ick fal mijn leven-dagen >

lek fal van nu voortaen u reyne liefde dragen >

Ick fal u eygen zyn in vreught en tegenipoet,

En rioyt fii ander min verrucken mijn gemoet

.

Noyt filder ander wijfmijn vafte (innen buygen,

Des neem ick al het volek ons heden tot getuygen

>

En uwen vader felfs , en onfen grooten God
Ghy zijt van heden aen mijn deel y mijn echte lot

•

En om met eenigh pant mijn woorden vaft te maken ,

Gelijck men veeltij rs doet in diergelijcke fiken

,

Siet hier tot u gebruyek > fiet hier een grooten fchacfr >

Siet hier tot uwen dienll de fleutels van dc ftadt ;

Die hoort u eygen toe met al haer grootc palen

,

Daer in een wacker oogh ten vollen fou verdwalen •

Dat fal de trou-ringh zyn , die ick u heden geef

Dat fal u trou-ringn zyri > oock als ick niet en leef

•

De maeght in ditgewoel en kan niet over-leggen

Wat datter is te doen , ofwacfe dient te feggen

.

Sy voelt in haer gemoet de fchaemte van de jeught *

En efter feytfe wat, verwonnen van de vreugd :

Ons huys is over- ftort , door veelderhande wegen

;

Met Godes rijeke gunft , en alderhande fegen : ^,
Maer dat ick meeft verhef, en voor-het hooghfte

Is dat ick tot myn deel u } edel ridder , kreegh >
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c van den buy t
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Htf
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,
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> en duyfent moye dingen

,

Al
jj°PPen voor den dranck , en fchotels voor de fpijs

,

^ l>vvru ^ uy^gevvrocht , en op een vreemde wijs

.

S°°
Vvo San^ehe ftadt van defen fegen melde

,

De
°rter tvveegekroont te midden op den velde

;

Sy^
ac

öJ>t
van t vrou gedacht, de ridder van de mans

.

Cegh een roofen-hoet , en hy een lauvver-krans

.
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$1 OfAs.OHAVYE
P H I L O G A M V S.

WAt is u oordcel van dit houvvelick 5

weerde man i

S o p h. Ick mercke dat daer verfcheyde

bedenckingerHiyt konnen genomen werden,

als te weten

,

1 . Of men houwelickeh mach gronden op
gaven des lichaems ,aisfnelheyt , fingen

,

Iprïngen , en diergejijekë.

2. Wat eygentlick houwelicken van ftate

genoemt werden , en hoe die aen dienen
gegaen.

3. Wat van Kalebs maniere van doen te ge-

voelen ftaet , in't beftedé van fyn dochter.

4. Hoe groot de macht is van de ouders on-
trent het uyt-hotiwelicken van hare kin-

deren .

5 . Ofvader ende moeder beyde hier in moe-
ten bewilligen, en wie derhalven meerder
macht moet verftaen werden te hebben.

P H 1. Ick hebbe oock even de felve aen-

merekingen uyt defe gefchiedeniffe te ge-

moet gefïen,en make vaft een vergelijckinge

met dit werck,en met het gene Laban dede.

S o p h. 'T is vry een loffelicker maniere

van doé, die alhier by Kaleb wort gebruyekt,

als vvel is de voet by Laban te voren gehou-
den , gelijck ghy wel oordeek . Men vint

in de oude Hiftorien , dat in voorlede tijden

by de groote dit wel meer in 't werck is ge-
ftelt geweeft • in voegen dat by wapenen, en
door middel van lichamelicke fterekte , en
wackcrheyt edele jonck-vrouwen, ja groote
Prilheden by wijlen zijn te winnen geweeft.

Phi, *T is foo ghy feght , weerde man.
En ick felfs ( niet van de ervarenfte inde oude
gefchicdeniflen ) kan exempelen by brengen
daer alleen met fnelheyt van loopé in die ge-

legentheyt groot voordeel is te doé geweeft.

L B E S T E E T I S- ^
Danata heeft in de vorige eeuwen

voet op eenen tijt acht-en-veertign
d°

.

als prijfeu voor-geftelt aé die gene^b< 11;

foude bevonden werdé geloopen ten ^
wefende altijt het voor-recht va eerit^
gen kielen by de eene die beft ged^ Vii
Even het felve is gepleeght by AnteU

ftadt van Libyen , IrarTa genaemt.T?n0tf$
bende de felve vorft een geheele

bevallicke dochter, die veel verfo^*.^
heeft de felve inde loop-bane^ïiC!\ do<

1

:

neder doen ftellen , ende openbaern ^l

uyt-roepen,dat de felve als een ^
loopen te winnen ware, en dat de ge

den loop eerft haer hooft-eieraet i0

vonden werden metter hant aen-gji^
hebben , haer ten wijve wechfoud

e
\$

leyden. Het derde exempel , dat ïcK ^
gelefen hebbe , is te vinden by def%

(J
(J

de Hiftorien in hare fchriften os&'t ytf'

(
na hare maniere van doen )

^ct^ Z(c^'
blomt . Onder andere vinde ick& 8^ii>

deniiïe van Atalanta by Ovidius ba^girf
in fyn boecken van de Verandering^^
leftmael in onfe Nederlantfche &*k$>
leeren fpreké,om mijn penne wat te $
S o p h. Laet ons die uweoeffen^^li

hooré, al eer voor te-gaen. want
'
tle

ens
$

hier niet buyten onfe ftoffe, 0
\

l

%c\f'.
voor-neme wefen,maer eer het fef

v*

P h 1. leken wil des nietfpangj^
wilt ghy maer verweerdigé mY^ y$
uwe oiren te leenen , en dan We&ct

c

tot ons begonnen werck.
tt0($

1

S o p h. Ick ben fuLcx wel %™M
doen . Begint Hechts , en leeft .

v^,#
dan van dele foorten van houwchc*

reden-cavelen

»

Phi. Wel aen ick beginne.

Oomt hier,nieufgierigh vo!ck,eé fel&em loop-fp cl

Daer een behaek den prijs , cn hondert in beivvijc^
e?

Men wint hier (choone vervv 3 ofwel een duyftcr g
l

'

a

De vryftcr is de loon , de doot een vviflè (taf.
Hier is een rappe maeght , die kan gcweldigh loopen \

Maer wie verwonnen is die moetet dier bekoopen

.

Het is een vaft befluy t ; al wieder blijft te kort >
%

;

Dien wort fyn jeughdigh bloct, als water, uy^gc^°p/
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enif;

die"'

ff

4
K
of.

D,

Die mia7
n^Sen acn

> vvie acnter is gebleven

Enf h
lloo&hften Pri

i s >
dlc «M^yn <7gen -

Hcrf i°

n netdun<a u VViect
'
mer

> doet hem geen gevvelc,

No^ H1el dat heefcecin , de wee is foo geftelc

.

Die

2ljnder even-wel , die niet haer fnellc leden ,
'•tiet een moedigh hert, in defen handel treden

;

f P°tten metgevaer , en trachten nagevvin

.

} vcel heeft onder hen een ichoone vrijfter in

SNEL LOOPEN ATALANTA, 9S

leven

;

So0 '

t)iesi^
leniant van dcn ^°°P en ^nder trooft verwerven.

Ach^
111611^ heltgedwongen om te fterven

.

S0q
' VOül' een blijde feeft, met diepe luft verwacht,

^ e^nn°
rt ^° j

eught- betreurt » e11 in den kuyl gebracht.

^lil

VVere^c iuc^ z ' vcrmitó de jonge lieden

ïc

S Van ftonden aen ten fvveerde moeten bieden.

Dat

r orr* dat de wet niet eens gedoogen wou

,

fccnj, yem>intaende maeght een kusjen geven fou

,

Mlerd
Sjen

voorhetleft. Datfnijt hun in de zielen

:

Al d

S a n ^et" ce~min
fy moeten neder-knielen

.

Sy
re

'

f
c net yemant hart , en uyter-maten ftraf

,

Jtyftond
uytec vleefeh , en vallen in het graf.

licef !f
^ Sevvoe^ f°° i^'er een gekomen

,

Hy fp .

e"renge vvet noch een-maelaen-genomen,

b^cR met^ §e^aet 3 en uvt ccn vollen mont

,

?e t
crom de doot , ofom de vrijfter ftont

.

Cl)

Wer
ru*%n

°i
uant van boven tot beneden,

Het
3 nct °°gn ontrent fyn rappe leden

.

V
ö
*t hv '

1C
r

fyn gefteI 5 en uy1^ ri
>cke dracht »

h
C

' ^enf l
aS a%cdacItvm eenigh hoogh gedacht

.

% foJa
n Z1

3
n bedrocft

, vccfjonse lieden klagen

,

wagen

°°ck f
* dat de man vvel lichc ecn ^'no(„—^ 4

1

vhoone vrou ,onder datgevacr, voor hem bekomen fou .

M
3 Doch



94 SNEL LOOPEN ATALANTA.
Doch hy ftont niet alleen op fyn gefvvinde gangen >

Maer heeft een beter raet vanfekervrientontfangen i

Ghy (fbo het lijfbefvvijekt) brengt my den geeft terw

Het befte meefter-ftuck vvort door verftantgedaên •

De moeder van de min , van defèn helt gebeden

,

Was in der Goden hof, op fyn ver(oeck , getreden *

Daer heeftfe , t' fynen dienft > drie appels uyt-gebwen^

Van wonder fchoone verw >en wonder groote k^c

Sy fagh de vruchten aen , en waer yet mocht ombrekefl >

Daer heeftfe metter hant een vveynigh aen geftreken ;

En t vvijlfy op het ooft toet (achte vingers dout >

Soo blonck het over-al > gelijckals enckel gout.

Sy heeft het aerdigh fruy t den jongelingh gefchonckefl i

En heefter ingeftort den keeft van hare voncken

,

Yet ick en weet niet wat > yet dat men niet en kent*

Yet dat een foet vergiftot in het herte fent

.

Sy leert hem boven al , door onbekende reden

,

Hoe dat hy dit gefchenck met voor-deel fal belleden •

Hier op foo trat hy voort , en gafhem in het velt

,

En heeft hem tot den prijs , oftot de doot geftelt

.

Daer floegh het fnar trompet . De friflche jonge lieden

Beginnen tot den loop haer leden aen te bieden . ,

Men blaeft noch ander werf, en met den derden

Soo fchiet een yder uytfoo veerdigh als hy magh-
En fchoon de vrijfter liep gelijck de fnelle winden

,

Noch weet Hippomencs hacr gangen in te binden ; yfi
Want 't geen dat aen de maeglit de fchreden weder'*

1

Dat is de fchoone vrucht , geciert met edel gout

.

Hy goyt het aerdigh freuy t te midden op den velde

,

Als hem de rappe macght den prijs in twijffel fteldc

;

En t* wijl fy neder buyght , en na den appel «ft ,

Soo is dathy te meer op fyne gangen paft. fJ/



Hyl
snel loopen atalanta.

£a

le
P Se%k een hart , en quam Coo weder voren ,

^
v°n het wederom al watter is verloren

;

ac
^j
fchoonhy dapper fnelt , de vrij (Ier niet-tc-min

S
y ^

Ieh^cvanftondea aen den moeden looper in.

^icsl
doorliet velt, gelijckde paerden hollen

;

^.
lc t de jongelingh den tweeden appel rollen

,

had noch fchoonder glans > als deerfte gulde vrucht

,

yy
Ies

ftremtfe wederom de maeght in hare vlucht

.

Te^ a ^s %h het ooft > het fcheen ,
fy wert gedwongen

$
n haren loop , en ongetoomde fprongen

.

^§reep het veerdigh op , en weder even fnei

D e
j^P 1 inder haeft voor~by haer droeven Ioop-gefel

.

Hy g
n
j^-heer wert bevreeft y onfeker wat te maken

,

Hv f ^
e^cn Pey^ >

îec ^ct eynde nakqn

,

q
c
y t in fyn gemoet : lek (ie de bleecke doot

,

Vy
ej

Vv*n ick defen loop foo ben ick uyt den noot.

Vy^eillHi,VenusheIp,enftijft mijn fvvacke leden •

*>.
.

lck heb over langh om de(è kans gebeden

.

$o0
rcchte tij t . want blijfick nu verftelt

,

Hier ^
v°rcTick hier onthalft te midden op het velt.

^Cn j°ng^lingh den Ieften appel werpen $

0w\
n§^ noch boven al fyn ganfche linnen fcherpen

,

ttlh>
at^ Voor ^ct Ie ft clcn voor-toght houden magh

,

w^V1 ^a^rom de vrucht oock verder als hy plagh •

11
fcly ^ct hct gout > en fyn vergulde ftralen

,

Sy verre rolt , fy gaet den appel halen >

En ft^
€t aerc%h ooft in haren ceeren (choot >

gaf?
* (

^

oor Vcnus hft ) het woegh gelijck een loot

.

dat
Vryer ci

i
c

> om voor ^c macght te komen >

Vy
a ^Vedcrom heeft nieuwen moet genomen ;

Hoe? hy verdcr 4uam j cn raffei henen liep

,

aut de blijde jeught met luyder ftemmen nep :

Nu



«96 SNEL LOOP EN ATALANTA*
Nu loopt > ó vrijer , loopt , en dat met alle krachten *

Naloopt, ey lieve , loopt >dc prijs ftaetu te wachten *

Nu loopt y 6 ridder , loopt , ten eynde van de baen

;

VVy fïen de fchoone maeght voor u als eygen ftaen <

Dit was de jongelingh ee n dapper fpoor gegeven

.

Dies liep hy over vvegh , als van den wint gedreven,

En fchoon fyn herte (Liet , en dat hy dapper hijghr, - ,

Hy maeckt dat hy de maeght voor hem ten loone fcOjê

Daer juyght al wie het fogh met uyt-gelate kelen

,

Daer koomt de foete jeught het bruylofs-dcuntjen qtiek^^

Daer hoort men fnaren-fpel , en ander foet geluy-Cj

En al wat {preken kan dat groet de jonge bruy t

.

Siet daer mijne Hol lantfche Atalanta. Maer
feght my nu, wat u gevoelen zy van defe

houwelickcn , en vooral van die voren ver-

hielde geCchiedeniïTe.

S o p H. Mijn dunckt dat de Poëten door
•dat gedightfel hebben willen aen-wijfen een
gebreck van onfe> en miflehien mede van de
vorige eeuwen 3te wetemdat de gout-appels,
dat is , geit en goet op de vryfters ibo veel

oordeels>behoevender al vafter ff<>i ^
een ibo gewichtigen werekop ^

^

en daerom dunckt my oiwijüch^b^e
¥

zija van de ouders,en oock van jfgh
t<}

den , datfe door fcodantee middel

een houwelick lieten bewegen

.

P H i. Maer iiïet niet een aeng^1*^ Ij

foo rappen ende vvelgefteldenljf ^ïij 1
'

^ houwelick te krijgé? ende en heet
0p

vermengen , datfe haer in de loop-bane der ghefien dat veel jonck-vrouwei1

f , Ztt
-liefdé laten overwinné van de gene die voor- ooge hebbé laten vallen < Weet g&L
raet hebben van foodanige dralende fruyten

,

loopende alle andere, die haer daer mede niet

en konné ballaften,ganfchmellickévoor-bv.

P h i. Dat is een goede op-merekinge >

roerende het geheym a dat de Poëten onder
defe gefchicdeniffe ofte

vermomt . Maer ick wc
ghy van defe flagh van houweiické oordeelt.

S o p h. Wat defe lelie jjefehiedëniffè
aengaet, diefegh ick geheel en al van min-
der ltoife 3 en Hechter van beleyt te wcfen als
J
t gene by Kaleb is gedaen geweeft. want ick

iie ? dat alleen op het fnel loopen dit houwe-
ück is gegrom: geweeft , en dat dunckt my
üveynigh redens te hebbé ; dewijle geen man

noch niet leer lange gelede? in a°
.je

jo^
fekere in fchoonheyc wel vering^
vrouwe ( die ick niet en wil n °eirL

elin^ Ji

in een kamer-fpel een rappen i
011^^11

^
een houten-pcert geeftigh op Q{]* l$L 1

; gedichtiel hebben (dat men vohïgerm noemt )
foo ^fuM.

:enite te weten , wat ivn wackerheyt quam te verpp*
>

innen ganfeh en al op den felyen ^jgb^

jlbo datter meer op is
Kt

ecnige meynden haer wel te betai
^ ^

en diergehjcke gevallen en k0I1fVc
f; r

.de man ( nae ick mevne ) niet ort** p

fin

vallen 3

S o p h. TisfooghV^JÖ.^
: hebbed mede vr^fj^ngame . Ick hebbe al mede vijj^

jat

wen gekent van geüjcke in-vall?0*

üon , cm alfo door fncIÜgheyt het Lant ofte

vernam rn 't byfonder dierift re doen . Oock
en fi'e ick niet wat ru-fight fukx kan hebben,

om ,een ^oef houwelick te maken . Mijns

geweeft . Daer is in mi)u /
VMW-

vp
iant een wel-geftelde weduwe te

^

^.
weeft 5 die een tfucxen j

cnS
ell

'fW3gefl ƒ
van een wet-ipel ? overeé koeti- ^4J
bende ficn fpnngen , foo groote» *»

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

144 D 6



( een Rerin^
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>o s;i|A?
e
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)
tot haren man

1

e ri)cke i ]
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ê> ^aa L°f n
Cn

f
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>fte

. r7
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0 F A S c H A WE

d ,
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Vvevnigh genoegens , als
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ï^kda? u n' Dei"halven foo verklare

d

P H i \T 7
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W7%Cn gcen lefhebber van foo

liefde iep ,.

a
' Seydt niet de oude ende ver-

ban^ftcr in de hocSe fchole der

J^fayigheden aldus <

S i
enttot het minnc-fpel.

Ue .

vn
.».

ft«slcercn finnen,

o *Van» k
e vri

jers leeren fnrinoen

,

w heef"^
at

ïemant een ^'is en vvacker

fch
ni&wj-°^ een g°ede bequaemheyt

'
nft
^en

e2l
^n ' Zonderlinge inj.

5 u eiioiren
We l; i^Eenr •

,a ' tonderJmge "'jonge

dat ,

c«.al?oü
-°,rcn

' maer daer °P e6 hou -

' n<1e iet
E

8 ront-fteen, te willé bouwé
Sariich ongeraden . En tegens

n u verhaelt,fet ick een ander,

«Wee
vaft'gheyt, dat aldus luyt

:

°ni r !
i
fter om haer Pingen

.

tc^Oeh^.
aJ,;

ft'-.icx verkout.

>^%'de) t

" bc
i
10eft bcterfloflè (alsick

'•cke
?> en v/„„,

c ee Vettige b-een-komfte

?"Reh
yVa

'l5n y
c

' akfoodamgelichamc-
e|v

e n; cirS?
01 daer voor mogc» defe

^„"'etakjerekent werden 1 dewiüedeR0M als We^-
Ke
u

C werden
- )

dewijlede

NlT «in •t,i
8XeU,8h leven; enin aller

^hf>nief1
faken ^'e lich? vervallen.

^^rekflin?
re

,

ndi
§
hs °ver en blijft,

SÊ^Perft^S^KonJerfoo licht

* h

,

- 1
"iet d

e

'V
gel,,ck dc ^oeve eer-

Sól Hoe," ^ feveeluvteawijft.

S2heCU f

Wll
'edanh«niiddel,by

V^^falA tot> c houvvelick van

^O^tf^^^^^gen"

°uWelirt
lodanigh beIt'vt noeme

c* van State, want fodam'ecige

£ BESTÊET IS» 9 y>

worden in 't werek geftelt ten dienflc van *
gemeene belteen om yet uyt te doé voeren,
daer van de geheele Staet voordeel kan ge-
nieten . Soo dede San' openbaerlick uyt-
kondigen, dat hy die den trotfen Goliad fou-
de venlaen 's koninghs fwager foude zijn ;om
alfoo dit monfter ( 't welck den heir-leger
Ifraels dogelicx quam befpotten ) van kant te
helpen. Even foo beloofde hy aen David fyri
dochter Michal , mits hondert voor-huvden
der Philiftijnen hem over-brengende . 'Van
eelijeke ftoife is geweefl het middel dat Ka-
leb hier ter hant nam , té aenfien van het win-
nen van Kiriat-Sephe-r, Hellende tot een prijs

van de overwinninge fyn dochter Afcha ? als

de hiftorie uyt-wijlt

.

P H i
. Maer ick en kan daer alfoo groo-

ten wijsheyt mede niet in fien 3 magh ick mee
eerbiedigheyt alfoo fpreken van foo ouden
fake. want openbaerlick te beloven een 'sko-
ninghs ofvorftens dochter te fullen gewerdé
tot een wijf aen de gene die foo een reufe fal

verflaen , ofte foo een fterekte fal in-nemen 5

is dat niet geheel vol gevaers * Hoe en foude
niet licht een vreemde fnaeck , jae felfs wel
een rouwe ftruyck-roover,immers een ilecht
ofte veracht peifoon fulex konnen ter hant
nemen > ende uyt-wereken i En foude men
dan niet vei-ftelt flaen t

S o p H. Men vint doorgaens,dat in oude
tijden dufdanige maniere van doen is ghe-
bruyekt geweeft , en datter dickmaels voor-
name vrijfters 5 ja vorftelicke joock-vrouwen
2ijn voor-gefteh .geweeft , tot vergeldinge
van kloecke daden van wapenen . Agarifta,
dochter va Clifxcnes koningh van Sicyonien,
is by haren vader openbaerlick gedaen uyt-
roepen, een prijs te fullen zijn aen den genen
die beft foude bevondë werden metdelanee
gerent te hebbë.Tot welck ridder-fpel mceft
al den adel van de Griecxfe jcught wortghe-
feytte famen gekomé te zijn.1 e Numantien
( als in vooilede tijde aldaer twee jonge edel-
lieden met grooté ernft geüjckeück Honden
naer eene van de voortreflfelickfte jonck-
vrouwen van den lande ) heeft de vader ver-
klaert,dat hy de felve ten wijve foude geven
aen den gene die eerft de rechterhant van een
Romeyn foude af-kappen , en hem t' huys
brengen

. Hippodamia , dochter van Oeno-
maus koningh van de Elcken, is eertijts met
een openbaer vecht-fpel te winnen geweeft,
onder befpreck, dat de gene die over-wan de
jonge prinjeflè foinie genieten , en die over-

wonnen



9 8 O F A S C H A VV EL BESTEET IS.

van het over--winnen van den Phihlty;--^
reus geweeft te zijn, als vermits David ^
na hondert voor-huyden der Philift^'

nen
ctl

koningh t' huys brachte , ( S*m.

oock vermits Michal tot David^cn^
e^

waer uyt fchijnt mede te blijcké ,
in dui

re
clc

wonnen foude werden dadelick foude moe-
ten fterven . En is alfdoen Phelops door be-

hendigheyt eyndelick over-wiuner gebleve ,

en heeft alfo ae jonck-vrouwe, als r/ne prijs,

met hem geleyt. Maer in allen defen is waer-

fchijnelick het gene eenige vande oude
meynt hebben, namentlick, dat in dufdamge ' gen verkondigen een ftil-fwijgende^b

eip^

voor-ftcllinge een ftilfwijgende voorwaerde van der vrijftèrs bevvilginge begiepé i
Q̂oC \.

ofbefpreckfcheen begrepen te zijn geweeft, te zijn, als ickte voren feyde . Het
j\ eVr/

te weten , in gevalle in de voor-geftelde gelooft werden,dat Saul,*eerft uyt ct[
rJte>

maeghtgeen merckelicken af-keer van den gelegentheyt koningh geworden vvej> f

perfoon die over-winner moclite blijven en lbo veel fign heeft gelegen laten we |Ljjl #
werde bevonden, want anders indien fulcx verflaenvan denrcufcdat hy

(^>
.gebeurde , foo foude het ganfch hart zijn ge- noot drongh )te vreden is geweeft?!)

1 ^
weeft aen een vrye jonck-vrou tegen danck ter te geven aen den genen die den tfül ^
ycmant op te dringen , ten ware lake dat de de verilaen , wie het oock foude mog? ^
voor-ftellinge van prijs niet in 't gemeen acn fen , offerende ende over-gevende ^ l

,jer#
.alle, maer alleen aen eé feker getal van jonge dochter ( als het fchijné mochte j

te
j?

^i-
lieden ( aen de vryfter te voren bekent ) ware
cedaen geweeft , en dat met voor-weten van

de felve . want in foodanigen gevalle foude

fy verftaen moeté werden in den perfoon be-

willight te hebben,ende dien volgende geen
na-klachte te mogen in-brengen. Wy willen

dan gelooven dat oock Kaleb , in voegen als

voren is gefeyt , dit ftuck fal hebben beley t

;

ende vinden "oock de gefchiedeniflc hier in

dier voegen in-geftelt . En ick befluvte dien ick dat een princ,e ( willende eenigh

volgens, datfulex by Kaleb wel is gedaen,en ftuck, ten dienfte van den lande, uy^falltf
dat dufdanige houwelické zynten goede van hebben ) beter foude doen, daer toe te ^k*

trctfelicke vereeringé van adel,ft^,>
dom , of diergelijcke , en nietfy* ;

n{^
Immers indien hy goet mochte \&d

te doeibdat hy dan niemant daer toe e w

van den Staet, ende achtende eenen ïv
0̂$

gen de pringeflTe weerdigh , die f°°A
n
ftfH'

heyl het vokk van Ifrael foude toe-
bre

e
jV

Defen even-wel niet tegenftaende?I^
v ^

logame, foo oordeel ick, dat het, n?^^
en nature van het houwelick, beter \^ ^
felve blijve in fyn volle vryheyt ^
jonge lieden, om malkanderen met rm .

fl
e

vrientfehap daer toe te bewegé.Oo^K^

den Staet en ten gemeenen befte aengeleyt,

P H i . Wat Kaleb hier gedaen heeft , en
kan uyt de gefchiedenifle

(
gelijck die kor-

telijck in het boeckder Rechteren verhaelt tc uucn,uuc ny aan r

wort ) niet gefien werdé . Maer dat Saul fon- als die hem wel mochte betamen ? ^
der eenige bepalinge fynen uyt-roep heeft dochter wel bevallen,om alfoo ha^*^ t*

laten doen,kan daer uyt werden af-genomen, ongclijck ofte onvredelick houvv^n^
dat aen David , een geringh fchaep-herder

wefende , is toe-gelaten de kanfTe te mogen
wagen, fclfs met wel-weten van dé koningh.

S o p h.
5

Tisfooghyfeght,jongelingh. gaet. En ten dien eynde feyde deW
Maer fchoon David den reufe al verflagen

hadde, foo en is van het beloofde houWelick
oock niet gevalle, want

(
gelijck het bleeck

)

foo en hadde Merob de ondtfte dochter van

den koningh Saul geen gevallen aen David

,

en foo en heeft het houwelick niet methem

,

maer met Adiïel den Meholathiter voort- ^ Kaleb de machVhebben^
gangh gehadt. Sctm. 28. ip. fluyten, en fyn dochter alfoo ten ho«

\
m '

P H 1 . Maer efter krecgh David daer nae uyt te geve tegé hare danck?
a
\ 0f

Michal een jonger dochter van den koningh

Saul, als de Schrift getuyghtv

Soph. Dat is medé waer, Philogame
\

maer dat en fcheen niet fo feer in vergeldinge

te wege ma

ongelijck oite onvredeiicK iw*»' ^
brengen. Houwelicken van ftate &°*{eW
fomtijts dienen ten goede van een

tot vernugen van de gene die het

gaet. En ten dien eynde feyde de W*^f.
PUto feer wel, dat men wel een h°%*

ach brengen door^\Qt
'icC

fulcx gefchiéde tuflehen de goede? e ^
in't wilde. En daer mede genoeg» v

hmdd. i
e o°

c

Phi. Maer feghmy doch
~aleb de macht hebben gehadt W\ JfrcK

fluyten, en fyn dochter alfoo ten *°"
ncK

yt te geve tegé hare danck? W 3t
of ,,r

Soph. Defè vrage komt &^
macht der ouderen in

r
t uyt-geve' r0$ .

dochteren , die in den ouden ti;t ? j

lingc inden ouden Teftamente 0^ ^
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eS
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twee gefufters Lea en Rachel.

»V

ckê
> da

g
l[
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v
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fCL
te
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e de macht van een dochte;

CW C!1
- /7C
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^ka^ mdp'c
7^*' In voegen dat niet een
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°Ve natiCni
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'
men vint

fari Hele,' vader van dc vèr-

Vh ^ vrepfl' 7°0r hem eenige ongele-

4 uVt al 'v,

Cen man vocr fy° dochter ver-

rt
l P

Ve r)ne U rtnfuidige vrijers , gaf
e vooV h70chccr de macht om eé uyt de

1

C v°ort^ïï moS Cil kiefen
•

D4;? '1^ en

Q^llckê- >

IC e vorftcn vint 111611 dat de
ef0:.

p
f
van hare dochters en fonen heb

8 c
- Oock doen de oude Poëten

N

L B E STEE T I fC. &
fulcx by hare gefchriften over-al kïaerlkjk:

blijeken . Onder anderen is het felve volko-
mentlick te fien by feker bruylof - gedicht

van den Poëet Catullus^ daer hy denbruydc-
gom in-voert totfyne bruyt aldus te fprekê i

'T is heden onfen bniylcf-i!agh

;

Ghy daerom ,wat ick bidden raagh<»

En Ürijt niet met u lieven man ,

Vermits het niet beftaen en kan

.

Maer f-gh , waerom dus langh gewacht |

V vader geeft my volle macht

,

V moeder hcefc my toe-geftaen.,

Met u te bed te mogen gaen

.

Het ftnek bevilt hun beyde wel

»

En ghy ftaet onder haer bevel

.

V maeghdom hoort u niet geheel
é

V vader komt een derden-deel.»

V moeder heef: geüjcke recht

.

Dus ftaen u faken wonder flechr,

Wait van dat teer en foet juweel

En komt n maer een derden-deel.

En itre^fc dan niet, ó foetlte kint

,

Ku ghy u dws vermeeltert vint

,

Maer geeft U blomtjen als het dient

,

Maer geeftet aen een lieven vrient.

Ey , gum het my , cn fcheyter af»

Na dien het my u vader gaf,

Na dien het my u moeder jonc

.

Wel biet my dan urooden mont

.

Want das ( gelijck een yder weet

)

Soo is"cje maeghdom wel beftect

.

In voegen dat hier en over-al bli;ckt 5dat de
macht om kinderé ten houwelicke te hefte-

den eygendick der ouders en niet der kinde-
ren werek is geweeft

.

P H i. Maer hoe is dat te veiftacn , So-
phronif^e < Mochte fulcx tegen heugh en

meugh van de dochters gedaen \\ erden <

S o p h. De ouders vermochten , cn en
vermogé als noch niet hare macht over hare

kinderen in defen te milbruyeken 5 ende aen

de felve, tegen wil en dancki vrou ofman op
te dringen ; maer de bewilginge van de gene
die men uyt wil geven moeite daer by komé.
Immers daer en moeite geen onderlinge te-

genheyt vvefé. En hier mede houde ick vol-

daen de voor-geftclde pointen.

P H i. Maer ofvader en moeder geüjcke
macht en gefagh hebben , in 't belleden van
hate kinderen, weet ick al mede fyn bedenc-
ken te hebben , en woude daer op ïnfgelijcx

uwe berichtinge , en van gelijckc, ofbeyder

bewilginge hier van noode is , ofdat des va-

ders alleen genoegh z\.

S o p h. De tijt jegenwoordelick verre
1 ^ ge-
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100 O F ASCHA WEL BESTEET I $•

: ftaen :gegaen zijnde en kan ick hier op mee

maer fal u op defe vrage verfenden aen de

fchrijvers die daer van wijt-luchtigh hande-

len . Onder andere (iet Tamov. ds Ctn)ugh

lik /. pag. & Maer wat fchrijvers

dat ghy leeft y ghy fult vinden , dat de vader

over-al in dufdanigen gelegentheyt de bove-

ftngh toe wert gelaten , dat is 3 de hooghfte

macht wert gegeven

.

Phi. Wel , dat is tot daer toe • en ick

wil het daer by nu laten. Maer ick mereke

bovenal het gene dat tot noch toe uytdefe

gefchiedeniflc by ons is aengemerekt , noch

eenige byfondere en nieuwe bedenckingen

die figh hier aenbieden. want doen ick las de

weygeringe die Kaleb aen Atniel dede , als

hy een gunftigen foen van Afcha vereyfte ,

tot fyn af-fcheyt , ende tot op-weckinge van

een mannelick herte, en dat de goede jonge

-

linck dies ongetrooft moefte henen gaen
;

foo quam my te binnen , dat hier de rechte

plaetfe was om te fpreken- , wat gunfte een

maeght aen een jongelingh 5 een vrijfter aen

een vrijer, en een bruyt aen hare bruydegom
vermagh toe te ftaen , en hoe verre die gaen

magh ofte niet . En daer in zijn ( mijns oor-

deels ) veel foete aen-mcrekiagen te vinden>

indien de felve met eé vernuftige tonge ver-

handelt quamen te werden

.

Soph. Hoe ! enisaldieftoffenietge-

noegh over-gehaelt in de eerftedeclen van

het HoHvvelick > en oock in den Spiegel van
den ouden ende nieuwen ttjui Sekerlick, foo

ghy die beyde recht inliet , en met aendacht

door-leeft , ghy fulter in vinden al dat ghy
hier noch fchijnt te foecken

.

Phi. Maer ick wonder noch wel by
hebben , hoe verre de ouders mogen en be-

hooré te gaen inde vryheyt te geven aen hare

dochters , ten aenfiene van de jonge lieden

die de felve dagelicx komen onderhouden.

Soph. Oock dat felfs is vinden daer ick

ugeieyt nebbe .
, „-^tuf

Phi. Wel,dienalle onvermmdtf

belanght, my dunckt , dat Kaleb hier-i ^
en te hart was tegens den ridderA^yfl^
weygerende foo kleynen gun^e, 2f

s

wjjfeli^

te gaen tot foo grooté aenflagh .
Oe ^

de jonge lieden van onfe eeuwe en w

foo niet vernoegen, want als

verftaé ( fchoon de ouders fich niet e ^
voegen tot hare genegentheden ) v^gt
rechte henfelven, en uyt eenenge^ ^
foo berftenfe uyt in eé volle vryheyt ,

b^,

wy daer van onlanghs al eenige eX
^.

nl

^eii(i^'
der ons hebben gefien,en felts by de ,

i0
c

lickfte van de lande. En dewijle totnv^
is gefprokenvan houwelickêdie

met ^

ginge van ouders ofte vooghdenji^ ^u-

eenige der felver zijn aengegaen 5
1

de ick jegenwoordelick wel eens ho
• jje

bedenckingé op foodanige houwen ^
buyté oftegens de bewilginge en

toe'

{]l

heyt van vnendé ter hant worden g
e ^

S o p h. Wel aen, jongelingh; o^jjl

en is u niet geweygei t'. En tot diene^<
ons alvoren diené gelefen de vierde g

dcniiïeAie in dit nieu werek nu v°fJlVifP
daer in wert verhandelt de Maeg* 1^
by de Benjamijten aengerecht tot 3?

r
u)'

Phi. Dat is de rechte plaetie

mijn finnelickheyt voldaen fal W£>
pfl

den, weerde Sophronii^e. Ick bidj^ y0F
my oock hier het lefen toe , foo ti>

meer is e,efc biet. ..^fK
Soph. Sulcx doe ick ZceW fJt

.

^
logame. want terwijlen ghy lefen* ^gPj

ick mijne gedachten late gaen op d? ^ ^

ftucken ende de aenmerekingen '0c

f

verhael van de voorfz. gefchiedei»^^'

komen te vloeyen , om u derhalve

hant, foo veel ick kan., vernugen te 0

P H 1. Wel aen , weerde V&Lp*
langen uyt-ftel te nemen ? ick vcv

r mM A B



MAEGH DEN-ROOF
VAN DE

NHniamyte
T E

S C I L O.

Et wijf uyt Epraim in Benjamijn

gefchonden

Was door het ganfché lant by ftuc-

ken om-gefonden

,

En y mies het vreemt geval , en

fchandelick gewek 3

Was Gibea verbrant , en tot den
grontgevelt.

^cU?jVan hare
J
cug^ * haer uyt-gelcfe mannen

Ses^o ^°
or het vier ofdoor het fvveert verbannen

.

b ^e
ft

llclert:
> fonder meer, gevloden in het wout ,

%x vro

°n cnm gevacrom noyt te zijn getrou t

.

r
^ae

V

U
0

'
kk°on bevrucht, en in haer befte dagen ,

So0 a &hc*cn even-felfs die waren doot gefWcn ;

"t o

°m^ verc*er^^e^m van Benjamijn
C

^cer-
°^ ^en nacften trap om uyt-geroyt te zijnk »Hcct
1 /wenen irap om uyt-geroyt te zijn

-

*l v
°or h

VermitS heC VO,ck tcn dlcrften nadt gcfworcn
^Vt aj ,

en niec ec" vvijfen mochtc fyn gekoren

h di
Hecrcn ei'f> ofJacobs edel zaet.

S

er n
»
d
P7aS irnbl verbuterE in den haet

.

% ie K
ant VVas over-hooP gcfinwen-,

nevigh bloet ten lellen eens gefqten.

N i Dc



i<Hs MA EG H DEN-ROOF
Dc gramfchap > en het doen van foo geftrengen eet

Is meeft acn al het volck tot in haer zielen leet

.

Men Tocht dan Benjamijn als weder op te bouwen

,

En aen het treurigh volck te geven nieuwe vrouwen

.

Siet 1 na een harden ftorm foo wort het weder (Hl >

En even vrientfchap vvaft by wijlen door verfchil

.

De ganfchen omme-loop van alle werelts faken

Beftaet in ncder-flaen > en wedet* op te maken

.

De nacht verdrijft den dagh > en naer een korten ft°at

Soo rijft den dageraet , en toont haer rooden nionc

•

Men fietet menighmael dat oock de vafte wallen

,

Door ick en weet niet wat , in haeft ter neder vallen ;

Men fietet wederom , dat oock een eenfiem wout

VVort uyt het ftofgelicht y en tot een ftadt gebout-

Waer eertijts koren wies daer vint men dorre zanden >

En uyt een barre ftrant ontfpringcn vette landen

.

En vvaerom meer gefey t ? men fiet in alle dingh

Een ronte fonder eynd' > en als een ftagen ringh

.

God flaet by wijlen hart > en > naer het is gelegen

,

Soo geeft hy wederom een onvervvachten fegen •
'

Hy is niet altijt gram 3 niet ftacgh al even ftraf

;

Hy vvaft , nae langen rou , de droeve tranen af.

De ftam van Benjamijn die was geheel verdreven ,

En in een ftant gebrachtom niet te konnen leven . l
19

Nu pooght de ganfche Stact, en watteronlanghs v0

Dat Iacobs jonghfte foon in vvefen blijven mocht-

In Iabes kreegh het volck vier honden friflchc maegW**;
1

Die noch den onder-gangh van hare ftadt beklaeghae*
1 i

Die zijn van ftonden aen > in vvettigh trou- verbond

Die zijn vanhooger hantacn Benjamijn gejont

.

Noch iflet niet genoegh . de refte fonder vrouwen

Dient ftoffe toe-gebracht, om oock te mo^en trouW^
11



DER BENIAMYTEN.
«

?*s dit by den Raet is naerder overleyt

,

Te §
|

VVcrt hun al gehjck een uyt-komft aen-c

een feeft om defen tij c te vieren,

^
ück cn ofler-vverck van alle reyne dieren

j^

erquamen
, na den dienft , de vryfters aen

Üer o

r

^en om een mey >
°fom een rofe-kra;

den dans 9

krans

^e
°orf f

VCrt ^°Cn ^e ^cC
'
Ea ^ Is de

j
onSc ga^en

Te ^
door den Raet , om toe te mogen taften

,

Een r
*Cn Uy c ^en ^°°P en uyc een groot getal

No^
Ie hen tot een wijfvoor eeuvvigh dienen fal

.

£en
0q

Vcrt hun toe-gefeyt , dat ( ofmifichien de magen

,

^n*ƒ
Va^er^s ^icr ovcr 4uamen klagen )

Bev
r

-

•

r
' dlCn ^CC racclct 3 voor eeuvvigh bouden fal

S
e
jcuo!/

C VUn a^c ^ra^ en buyten ongeval

.

°tfoo
ty ^ler

°P geru ft > die gaet haer veerdigh maken

Hen y
?n blijden roof, en foo gevvenfte faken

.

k ïnJ
z f

k°mt geciert ten beften dat hy magh

,

0 r

v

^as

1 t0t ^Ct vverc 'c
*
a ^s tot ccn bruylofs-dagh

^rino|

S
°en ^u^gb dal geciert met fchoone boomen

,

Mctjj
C

a^C kant mct^arc watcr-ftroomen

,

h ^dit
[Xy^s

' aerdighgroen, cn vvijngaert tuften bey

,

ft

r
&t h

VVaS ^°Cn dc
P*

acts kefcheyden tot den rey

.

1Cr
gaetd^

Bcn
iamiJn >

cn in^ groene ftruyeken

£nl
0erc

c rappe jeught in ftilhcyt neder duyeken

,

h^ xkk
°^ * ^c

J
agk

'
cn °P ecn gun^gb lot

,

£ yein
^°° ê VOS ontrcnt een boender-kot

.

Cn
v
°or^n

nt

u
ytcn hooP die gaet fyn met-gefellen

^°ort °Pcn docn '
en in bedencken ftellen

,

V\^er 0
'
Cy

C

^vriende hoorn : Hier dient eé goet verdragh,

t\\t rP
m dic bedrijfeen vder letten marh

.

0 nt
> fo

m bedri^cen yder letten magh

.

Vven
° r°ndcr gr°nt5 en buyten alle wetten ,

*n het velt , en tot den grabbel fetten

,

Naer



io4 MAEGH DEN-ROOF
Naer ick het ftuck begrijp , dier is geen twijfel aen

,

Ofdaer Cal , om de keus , een harde twift ontftaen •

Licht falder twee gelijck op eene vryfter wachten

,

Tot eene vryfter gaen , naer eene vryfter trachten

,

En dan fal ftracx het volck daer liggen over-hoop >

De vrienden tegen een , de vryfter op de loop

.

Hier tegen dient voor al een voet te zijn genomen

,

Op dat vvy tot het wit van onfen aenllagh komen

.

Indien het u behaeght', dat hier op zy gelet

,

Laet ons dit heden zijn een onverbroken wet :

Als ycmant op het velt een vryfter heeftgenomen

,

Schoon dat een ander pooght ontrent den roofte koffie11

Laethem de naefte zij n die eerft de juffer nam

,

Niet hy die naderhant ontrent den handel quam

.

Maer alffer twee gelijck tot eene maeghtgenaken

,

Noch cjientmen even-wel in geen verfchil te raken

;

Hy wie de vryfter heeft aen hare rechter-hant

Die leydc nae fyn huys het uyt-gekoren pant

.

Maer kan men op het ftuck noch eftcr niet verdragen >

Noch dienter even-wel gevochten noch geflagen

.

Kieft liever fachtcr wegh , ó jeught van Benjamijo >

En dien de maeght verkieft , laet hem de naefte zijn-

De voorflagh dus geraemt die vvort terftont geprefe»;
En even vaft geftelt een wet te fullen vvefen

.

En dit noch koomter by , dat memant grijpen tnoet>

Tot dat haer over-man voor eerft een teyeken doet

.

Dc macghden onder dies , die opten velde quamen

,

Beginnen vaft het werek , en voeghden haer te faffiei1 >

Sy fpelen fonder ergh , en reyen int gemeen,
Doch fondermanne-volck, en vryfters onder ceii'

Daer fagh men Benjamijn in ftihe fitten loeren,

VVien yder tot den roofmet hem fal mede voeren . n



D' eet1 ] r
~ • •* * ~ 10

Een a
tlynooKcn gaenont:renteen fieren jrangh,

D e

a
?
dcr

PnJ
ft de ftem , en hout hem aen den langh

.

Et] £f
C

]

fter een mcc vve^ gevoede wangen

,

Eend
^°0^ 'lae CCerc^cn nangen •

Een ?
C *°ecIcter een die trots en defngh gacCj

Va
n def

VVCnfl ccn mont^ vvacme c lacncn' ftaec .

Ee
n

a

,

cn vv°i't alleen een blonde maeghc geprefen

;

En v

Cr uc voor *k een hruyncj en fchoön te wefen .

'

E)o0

Vaer
°^ mccr %efy1 Het °°gh dat vvorc geval

He
t tre

r

L
yCC

3

'

ken vvcet nict noe » en ick en weet niet wat

.

^Cvy
1 Van den mont

>
nec ftcl*en van de fchreden,

Vet
1Cten Van den arm » net rePPen van de leden

,

Heeff" °P niet een menfeh voor defen heeft gelet

,

?P tafe |
'
n menign *lert de liefde vaft gefet

.

'lae $ \
n"gedift met dranck , en rijcke'ïpijfe

,

öacr
* k

f

Unft hereyt op aldcrhandc vvijfe,

P ^ daï
d eCn °uden vvi

-"
n

' cen ancIcr nieuwen molt

;

S VVljj

C d
£
c°nge bijt, een ander foete koft.

iit de

eC geback , een ander eyfcht gebraden

,

Etl
nov
m°nt

^
cm Icyt

'
ofnaer ncm dunckt geraden

.

k Ofd
a ,

r cn lfIer yet foo feliaem toe-gemaeckt,

iï
r
^ijn i

1S C
ii

ni^ menfch
> aen vvie de fpijfe fmacckt

.

r
**Jn i*

1

ii

dlnSh »
byr°nder in hetminnen

,

Siet
> h

n dingh verfcheyde tu) mei-linnen

.

Ia^ Vrva
"*^ Scva* des menfchen herte malt

.

^ als te 7Vert
gevvilt

>
nacr dat nct °°ge valt

.

kt
lieb j

nter dJthct teyeken vvert gegeven,

^aer vi ?
fa
PP e

ï
ei,gnt i als van de wint gedreven

.

li
Als

arenr ^"i^
0 kant

5

daer viel de jonckhey
t uyt

,

Vv
dic

eerl>V°
P acs

' en bi
^
cn °P Ilct krily c -

3s
Haf,

yn gCnefheeft uy£ den reygenomen

,

°l
> van den bergh in melhey t afgekomen

.

° Niet

DER BENIAMYTEN.



ïoö MAEGH DEN-ROOF
Niet een van al den hoop die hem Coo reppen kon

;

Soo dat hy op den tocht de voorfte plaets gewon

.

En Tchoon hy met gemack een vryfter mocht verkieTen t

Hy wou noch even -wel geen tijt hierin verliefen

.

Hy greper een ter loops , die hy de naefte vant

;

Maer fy geheel vcrbaeft begafhaer in het zant

,

En toont aen haer gebaer , geheel te zijn verbolgen

,

En niet te willen gaen , en niet te Tullen volgen

.

Hy , Tiende dat de maeght de fchoonfte niet en was >

Nam elders Tynen gangh , en liet haer in het gras

.

En mits hy veerdighliep , cn paft op alle wegen

,

Soo hadhy metter haeft een nieuwen roofgekregen.

Die ftont hem beter aen , en was Too vinnigh niet

.

Het Tcheen aen haer gelaet , dat Ty haer vangen liet.

Maer t' wijl hy beügh is om deTe vvech. te krijgen

,

Soo hoort hy daer ontrent een acrdigh meysj en hijgen*

Dat quam daer aen gevlucht . Hy Tagh haer rooden tf10

Hy fagh hoe net haer kleet , hoe Toet haer vvefèn ft
0IlS:

Hy Tagh haer ficren tret 3 hy Tagh haer rappe leden

,

Hy prees al wat hy Tagh , cn vry niet Tonder reden

.

Dies liet hy metter haeft de tweede vryfter daer *

En koos al wederom een ander weder-paer

.

Stracx liet hy wederom de derde vryfter glippen

,

En die hem Tchoonder dacht die greep hy by de flippen >

En dit niet inder haeft, en voor een reys alleen

,

Maer als nae rijp bcraet , en dickmael achter een

.

Siet , als een grage duyfis om haer aes gevloden

,

En met een mei gefvvier de velden om getogen ,

Sy eet al vvatïe kiijght
, ofgerft , ofander graen,

Datfy vint op het lant, ofaen de wegen ftaen ;

Maer koomtfe naderhant een beter vrucht te (mak en ,

Soo vveetf haer vorigh aes ter kelen uyt te braken

,



la ,
,

D E R B E N I A M Y T E N-. w
haer dicke krop fyn ballaft heeft geloft

,

Öus e
° VVj°rtilCt Sül%h diergefpijft me t nieuwen kort:.

Niete
e

Ct qU3nC CC VVCrck
*
Daer lcSêcn aI de vve"en

•

Een^ V3n dc" cn mcynter °P te letten.

En v
grat>t>cltCOe

'
al vvaer hy maeren kan

,

Hti off

7

atter
yerr«ant knjght daer fcheyt hy nimmer van.

Enhebb7a
n
r
Amos roeP t

:

Ick ben hicr ecrft gekomen

,

Ick bVI
maeSht tot mijnen buytgenomen ;

Kla
L benden vvijckt , en hout u aen't verdragh

,

**«t is v
n dracghtfe met , en paft op geen gckl.igh

.

&e
ncft

atl °uts gefeyt : Het leen is voor den outften

,

Geen
V00r dlCn hem rooft ' de vrvftcr voor den ftoutften

.

VVie

VVCt °fkeur cn £elt in fo° ecn rau gevecht

;

^aer
js ,

m
^
eft hierin vermagh die heeft het befte recht.

aer
le

C

j
nfl

~

en uyc > dacr fcheuren alle reyen

,

D3er

gt ^roofe-krans vertreden in de vveyen

,

k E)aert
-

J en vreemt getier } daer valt menover-nooD.

h
er

vlu k
aldcr-haeft de fpeel-man opte loop

,

er
vliel

maeghden-rot
, gelijck verjaeghde duyven

,

^er v
bT 10 de lucht de n

i nftc doecken-huyven

,

VVw
CCn arrem-ringh

, een dop , ofhals-cier.aet,

:

ie
dat

C beftc kaP geflinSert over ftraet.

n
Vvie a

CCn
°Pen fiet ' dic ftelt haer om te vluchten

,

^'een V

V

i

ngCn is bc^ecft haerom tc fuchten
•

V^ fch I

Cn d ander djft 3 d ecn kri
j
[ en d ander hijght

.

0
CeI

dIe
Cn d ander vley^ d'ec fprccót en dander fvvijgt.

^£Ta Zij

r
n d

i

e P0°gen X" te %gen>

*SW c

p
vfct den gl^ er afte ics§cn '

lu*^ ick k
:

ƒ ,

m
y öaen ' ick ben een cenigh kint

;

Ql üvVs t^he
L
blom

'
mi

Jn acnflagh niet beletten

,

vaders huys op vafter gronden fetten.

jcfint

.

endagh nie

: gronden!

O x En



ioS MAECHDEN-ROOF
En weeft niet onbefint , ofbuytcn reden gram

.

Een is te kleynen hoop , u dient een grooter ftam

Als Ela dit verftont , fy liet haer niet genaken

,

Sy dacht in haer gemoet , fy vvoudet beter maken

.

Dies ift dat fy in ernft ontfluyt haer teeren mont

,

En beet den fchaker toe , als op een vafter gront :

VVy zijn veel kinders , vrient , op my is niet te viflen

;

V moeder , feyde Knas , kan u te beter miflen

.

, - j j — »w .^ww XAAiilVll.

'T was noytdequactfte wolf, indienje my gelooft , ^
Die uyt een groote hoop maer Hechts een fchaepjeo t°°

,

Seraphnis veynft haer manck , en kJaeght van trageƒ * J * J i\JLCt^güL Vrtll Utl^W V

Geen noot , wert haer gefeyt > ghy moet geen hafen

Kir riep ick ben te jongh , en noch te lijdigh groen ;

Vriendinnc , feyt hae.r Sem , wie kan het beter doen
?



bi
D ER beniamytek.

Dat

Vaerhcyt
, fchoone maeght , die kan het u becüygëii ,

^|ccr en jeughdigh rijs is beter om te buygen

.

y^
cc Thimna riep geftaegh : Eylaes mijn jeught verout

;

t)in^ p

lacn, vvort haergefèyt, 'cis rijt dan datje trouc.

Kfe

1
Pa%t haer fvvack , en dickmacl (ieck te vvefen

;

£^
n

,

CVv°ort , dat een man een vryfter kan genefèn .

^.
1 Vvijl Amana klaeght van al te fvvaren lijf,

X^ Abner : Vet te zijn dat maeckt een handigh wijf,

P 1

tC Secller tU t voor 11 ccn ander kiefen
;

y
a

11 in een vou vaat laken niet verliefen

.

échter vvel bevleeft, van voren wel geborft

Hiep^p
^e rcchte ftant daer nae mijn herte dorft

.

^ : VVicjczijc, wilt elders henen treden
:

}j

Ctl tc bij fter fchrael , en mager aen de leden ,

£e
* Vv°rtdaer op gefeyt : Ghy fult vry dicker zijn

,

Ha^ ^
at de thiende maen (al geven haren fchijn

.

Met i
^ ccn friffchc maeght , die , mits haer fnelle eaftgèri ,

^er
VVaS tC >n

*
n *ct °P cn vvas te van£cn •

d

1 VVl^ ^acr ^ouvv^ veeft> & vat^ e^ fpicfen braem

,

yV
ant

at
,

Vv^s aen den vrient ten hooghften aengènaem

.

P £e
t

|
^ kefigh 15 om ^os te mogen raken

,

fj! \
vvcjndcr fnel , en quam tot haer genaken

CL^^ijn shertfens vvenich^ick bid ontvlucht myniet,

0t trn^
% ^ ls ^y fcherp , die 1jet hem noch bewegenbyfcüerp

Vy
ej

11 Vaa niijn verdriet , tot my te zijn genegen

.

V be
/^ l dan dat ick wenfeh

5
Maer fy riep overluy

t

5

Vr
y

C k°°mc ^ laet , dewijl ick ben de bruy t •

HJ^P llct vvoort begon alrce te wijeken,

Kz^fi?een ûcht
» fyn handen die befwijeken

.

greep hy weder cos , en vry mzt vaftcr hant

,

O 5 En



na M A E G II D E N - R O O F

En weder,: Friflche blom , ghy zij t aen my verbonden

;

lek heb u aen den rey , en niet in huys gevonden.
Geen wet heeft oyt gefèyt , dat yemant figh verlocf

c

Die op een vrye marckt bequame waren koopt

.

En vvaerom meer verhaels ? Hoe dat de vryfters ware*» i

Kort , langh , gefont , en iïeck , van veel , ofvveynigh )iïc(l

Van witt' ofbruyne vervv , het vvorter al gevvilt

,

Tot dat den gragcn.hoop ten leften is geftilt.

Hier geit geen deerlick fien . wat onfchult datfe tnakcfl»

Voor liaer en is geen kans om los te konnen raken . .

Geen lijm , ofFrans vernis , geen peck en hout foo^
Gelijck een vryers bant , die na een vryfter taft.

Hier vvorter een gevvilt , om datfe weet te fuchten

,

Daer vvorter een begeert, om datfe fchijnt te vluchten
•

Hier vvorter een ontfehaeckt, vermits fy is befchaefl
lt,

En mits dat even fulex een vryfter wel betaemt

.

Hier vvorter een gevat , om datfe konde vleyen

,

Daer vvorter een ontvoert , vermits Cy weet te fchreye*
1 •

En vvaerom langh verhael ? wat maeght ofvryfter&
c

Een vryer uytten hoop die vint haer vvefen foet

.

Men hoort in dit gewoel te midden in de velden,
Men hoort een gramme maeght op haren roover fchel^

11
'

O guyt , ó fiel , ó fchelm , ó bouf, en menfehen die*"' J,

Wat antvvoort ? Hoeje fchelt, ghy blijft myn vvee^
c

'T fal t'avont beter zijn . Schoon yemant wort ge^l^^g
en,

Hy kan het met gedult , en fonder morren dragen

.

Maer hoe de laken gaen , ofwatter oyt <*cfchiet

,

Wie vanght laet fynen roof, fyn weerde proye n"iec
'

Indien men hoort een maeght om hare moeder krijten >

Men hoort in tegen-roep van onfe Benjamijten :

Vriendinne , weeft geruft . Ick ben u lieve man,
Die fal u beter zijn als yemant vvefen kan

,



Of:-4$ Jjjer
S°° Vv I

vranScW met woorden niet te bluffen

,

j)c

°rt naer mont geflopt met duyfent fbete kliffen

.

^zlPT
^reec^ct den £"reeu mec C°o ccn ftagen foen

,

Sietj aj

y do°t haer gekrijt geen hinder weet te doen

.

i
^onigh rooft , fchoon yemant vvort gefteken

.

Het
lentcr van ^en korfin'tminfte niet geweken

.

^ct K
,ecn out sc ^>ruyc 'c

>
dat noPe van net f°cc

Maer -j.

1

J.

ter ofverdrijft , ofminder fchijnen doet

.

^ Val|
'
mP te voet

*
a^^ de rauvvc gaften

Beg ff
n uy"en bergh , en nae de vryfters taften

,

Ka de vlucht , foo veerdigh allle kan

,

at*e ketter haeft een ruyme ftrate wan,

^T ^e **adc ' &ccn kan v̂veven
>

V
etll

er de vogel fiet , het geit haer aen het leven

,

K ^ Hu
^ ^

ne^e in dc
* *gcnaeclct: >

JVy^^fynen beek haer langhfte veren raeckt

.

Ctot/
C

.
Vande ftadtfoo komt haer Ophel tegen,

£r» fy
J°nge macght ten hooghften is genegen

.

b ^e
Voel°°

C^ evcn"k ŝ acn ^em alken verpant

,

jy fiet
dg

C ln ^aer gemoet gehjeken minne-brant

.

^t ha
Vr

^er aen > hy fi« haer neerftigh vluchten

,

Hyf,^ Weecke verw , en hoortfe dickmael fuchten ,

k Hyf
1C(
.rer gan^h alleen, enfonderkamer-maeght,

e
^ey

Cn

r
gCcftigh hair , en ongebonde vlechten

,

, en mee de winden vechten

.

D E R b E N i A M Y T E N.

1

'yflct 7
Bk...

iaer ionder krans , en fonder half-cicraet

,

rvuft van datter omme gaet.

^°otnr r

me
1

t
Sroo£cn ernft , en met gefwinde fchreden

Ni. lt;Oth.Jf>r rr^rri»^ „I J . Cl I i

V y vraea?
gCgaen

' als mcc de ganfche Ieden
•% 1 mics h/ de «ïacghc aldus vecheyftert Ggh ,^ is gebeurt, en wacter fchuylen migh

,

VVaer
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U% MAEGHDE. N-ROOF
V Vaer dat haer kamer-maeght, cn haer geipelen bleven j

En wie haer uyt het wout lbo vinnigh heeft gedreven >

En waerom datfe vlucht ; De moede juffer fwijg^ >

Vermits haer moede ziel noch foo geduerigh hijghc 9

Hy grijpt haer in den arm en kuft haer roode wangen >

En vraeght noch ander-mael > met even groot verlangen -

Hy leyt haer van de vvegh en wat bezijden af,

Daer fy hem op het iefb het ftuck te kennen gaf

:

Hoe datter in het wout zij n roovers aen-gekomen

,

En hoe daer met gevvelt de vrijfters zijn genomen

,

Hoe dat het ganfehc rot verftroyt daer henen liep >

En met een droefgefchrey om hare moeders riep •

Mijn nichte , fey de maeght , die was alree gegrepen •

lek fagh haer door het ftof, cn nae de peerden liepen •

lek fagh aen d'ander zy een onbefchofcen gaft

,

Die had een teere maeght wei felfiem aengetaft

.

Een ander daer ontrent die hadder een geladen

,

En kond' hem , foo het fcheen > met kullen niet verfaden
'

Wat dat hy meer bedreefen fagh ick verder met

Sy , denck ick , wetet beft al vvatcer is gefchiej^.

Ick onder dit gewoel , en in het feliaem ftroopen

Begafmy na de ftadt , en fteldet op een loopen

,

Ick rende wat ick mocht, en liet oock nimmer af-

Het fchcen dat my de vrees gefvvindc vleugels gaf •

Als dit den vrijer hoort , men liet de man befterven •

Hy greep haer in den arm > hy kuft haer menigh vvcrvCf

'

Hy danckt den grooten God , dat hy de vreught g
eI)I

Dat hy fyn weertfte pant alleen behouden liet •

Maer yder 5 die een maeght heeft van den rcy genotf*cl1

^,
Maeckt figh in haeften vvegh

; eer vrient ofouders kon1

Want yder-weet genocgh vvat hem gebeuren fal >

Indien hy langen tijt bleefdralen in het dal

.



DER BENIAMYTEN.
HvH

VV^C^ Benjamijn op fynen roofbeknippcn?

^
°et gclijck de wolf, hy gaet in haeften glippen

,

^ dat den harder koomc
5
hy geeft hem in het bos

,

A
y ^m is ^ct ^orP en ^ ^c koeren ^os

Of^
C
F
Van de jeught die heeft een fiiellen wagen

,

g
yi

y ofveerdigh peert , om fynen roofte dragen

.

n y^er maeckt hem op , en niemant is geruft

,

^
erVy

C

f
^^ ^oomt gerent ontrent fyn eygen kuffc-

Bl
Ccp

nu al het volck hen om te rcyfen fteldc,

Sv k
^ C^lcr a^cen te midden op den velde

.

£j

adhaernietgeroerc, nietuytten weghgemacckü,
Sy

0Ol^

l

?
lTlant even-wel en had haer aengeraeckt

.

Syg| haer oogen om > en figh de vryers reyfen

,

Et\
*

1Q kaer gemoet den handel over-peyfen

,

S0q
fy daer alleen ontrent de beke ii t

,

H
0e

^rft de vryfter uyt , en feyt ten leften dit 2

VVie
gaet hier het werek > hoe felfaem alle faken 1

Hec

an
*n x̂t geheym de rechte gronden raken ?

£ti v

S CCQ
^uy^cr vv°kk > al vvaer men henen fiet

,

*V ro
j

Va
^
^e vverelt is en weet de werek niet

.

^e
kri

'

C
os geluck • Daer zijn verfcheydemenfehen,

Sy
|e

J^en ^iren wil , en hebben datfe wenfehen

.

Vy
c^huyten(brgh en hebben geenen noot.

e"Vy \ c
h°°ghfte lot dat valt hun in den fchoot

.

in hare kamers ruften

,

Eti
1 lnn'gh wit van hare ganfche luften ;

F vaSdat hare fuyck ter nedci'

is gefet i

^n in f
Vcderom

> hoe fecr hy Plagh te woelen

,

w
yn bedri

3
fgcen voorfpoet immer voelen

,

Ên Wat
et

u
3n gCCn öeluck » oock niet door enckel droom

,

er hy
yet begint , daer roey c hy tegen ftroom

.

P Dit



t '-4 M A E G K D E N - R O O F*

Dit heb ick menigh-mael , en op vencheyde (tonden»

Die heb ick mecter daet noch heden onder-vonden

.

'K. en weet in wat planeet dat ick geboren ben

;

Ick weet dat ick geftaegh niet als verdriet en ken ..;

De ftam van Benjamijn is heden afgekomen.,

En heeft tot haer geriefons maeghden wech genomen •

Dit heeft , gelijek ick weet , veel juffers wel geluckt

,

Die zijn j als tegen danck , met eeren wech-geruckt.

Ick kenner meer als een , fchoon fy haer vreemtgelieten >

En met een droefgebaer de lieden roovers hietcn

,

Die blyde zijn geweeft, ontfehaeckt te mogen zijn

,

En inhaer bed te (ien de jeught van Benjamijn,
Macr 't is oock foo gebeurt , dat even fchoone maeghden

Die on(è ftcedtfe jeught ten vollen wel behaeghden ,

Zijn mede wech-gevoert., en vry een groot getal

,

Daerom deganfche ftadt in rouweweien (al.

Ick had een foete nicht,, aen wiede jonge lieden

Om ftrijt meeft alle daegh haer trouwe quamen bieden?

En , fiet , dat aerdigh dier is van een rouwen quant

Gegrepen op het velt , getogen uyttet lant

.

Mijn bucr-mey t , nu gereet om alle daegh te trouwen

»

En heeft de grage jeught niet konncn vveder-houvvcn •

Sy wort van hier geruckt , niet fonder groot verdriet»

En fy noch even-wei en was de fchoonftc niet

.

Daer zijnder bovendien wel hondert wech genomen»
Die hebben tegen danck een rijeken man bekomen

;

Maer ick ben hier alleen gelaten op het velt

,

Dat my door enckel (pij t tot in het herte quelt

.

VVatis-datmy ombreeckt ? wat fchort my aen de lede 11 '

Dat my geen menfeh en vraeght
, geen vryer heeft gebc*

Heb ick dan niet met al aen lijfofin de ziel

,

Dat yemantgeeftigh docht , dat ycmant wel beviel*



5C[1
. DER BEKIAMYTE K.

Of

|

s
.

0 Vrecmden Ipoock , onvveerdigh om te paren

voor by , vermits de lange jaren ?

^
e^ ick maer een romp , een onbelompen ftuck >

* ncen
3 ó droeve ziel , het is maer ongcluck

.

lek
he! if^

00 'ccMe n iet > tók hebbe my bekeken ,

Ick k
mi

^n Sc 'aet gefpiegelt in de beken

,

j

ebbe daer ge/ïen , dat jae een eerlick man
, verneugen vinden kan

.

t)ie
ic

i

J,

nt*er vry genoegh op defen dagh gegrepen

,

Ni r?*
1Jienen gaen , ofuytten velde liepen

,

Qj.. 'ffcher in gelaet , als ick op heden ben

,

Ma
Cr

*ck vry genoegh van dele jüftèrs ken

.

Gcvjjj
Ict

» de rauwe jeughc die quam met lefle Iprongen

£n J

n aen den dans , en in den rey gedrongen

,

Ge|
r<

ï

c
P gdijck het viel en rijp > en bijftergroen

,

^lsy
et^

C n°ch over-alde meefte vryers doen.

v
vil

ant *Q een tuyn de ro°fen koomt te naken

,

Sy
p|

t0t

/yn geriefeen aerdigh tuylc jen maken

,

^aer
nict

^
Uyft^ b'oem

' $ met oordeel koos,

L°° ^ec li

rCC^C dat baer ontm°et
,
ofwel de naefte roos

.

H\
{

Ier gegaen. vvaerom fal ick my quellen ?

Ben^
IJn droeven geeft in rulle neder ftellen

.

k Mijn i

nietmet den hoop hier op het velt gevat

,

ty
r

lWnS 1S nU tcr vcrDetert in de ftadt
•

'es
ill0c

nü a^ het volck twee hondert witte doecken

j

H
fte/f

1 rncni
Sb man cen andcr vry^er foecken.

Ic^0t t^ft
00

* 8evvis » dacmy ongeval

,

h Vc n
°

,

Van mi
J
n verdriet S een vryer geven fal

.

nie n even~vveI hec ftuck beleyden

,

n'Wn
hl

^ncn ma§h gcIatcn aender heyden

,

H bv r
an dc

^
cught J als die niet ecnen man '

y loo gragen hoop , tot haer bewegen kan.

h
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Het (ou my nadeel zijn 3 indien men komt te weten >

Dat ick hier op het velt alieene ben vergeten

.

Het dient dan op-gekropt , en niet te zijn verbreyt >

Noy t tijt en is foo goet , dat alles dient gefey t

.

Maer als dit (eUaem vverek tot S9Ü0 vvertgeweten >

Soo is de vreemde daet ganfeh hatigh uy t- gekreten •

Men wil het liftigh rot > vermits het ftout bedrijf*

Men wil de rauwe jeught al weder op het lijf.

Maer ftracx den breeden raet > en d ouefte van

Die dit aen-ftaende vier aireede fagen vlammen

,

Die waren daer ontrent , en quamen in de ftadt

,

En vinden al het volck in gramfchap op-gevat.

Daer gingh het klagen aen y daer roepen alle menfehen»

Dat fy al weder knjgh, en nieuwen oorlogh wenfehefl

»

En , mits nu Benjamijn Cyn oude wegen gaet

,

Dat fyn vernieude lift verdient een nieuwen haet

.

Den Raet des niet te min die wil hen neder fètten

,

En bid hen , op het ftuck met vlijt te willen letten.

Men feyt , hoe Benjamijn te voren is geplaeght>

En dat haer friflche jeught is in het graïgejaeght

,

Haer mannen uyt-geroy t , fecr vveynigh uyt-genomefl»

En dat de ganfche ftam nietom en dient te komen

.

Dat Iacobs edel zaet niet al en dient verdruckt

,

En tot den wortel toe ten vollen uyt-geruckt

.

Dat aen het Heydens volck , dat aen de Philiftijnen

De nieu verweckte krijgh fou wonder feliaem fchijncl1 '

Als ofdes Heeren erfXyn eygen broeder at

,

En met in-lantfchen haet geduerigh befigh Cat

.

Dat even ditgewoel hun oor&eck mochte geven

,

Om tegen Ifraël te werdenaen-gedreven,

En tegen Godcs volck , als op een vaften gront

,

Te maken onder hen een hatigh krijghs-verbont

.



E> E R B E N I A M V T E N. Af

Of,
rin&^t lT*en wonder op > en geeft hacr in bedertcken

,

c cn dienftigh is fyn eygen bloet te krencken

.

en feyt
, hoe dcfe ftam is uytter-maten rijck y

^cnf
na^ Pedant is öicaiant hacrs gelijck.

'^ maer oncrent ĉs ^öndeit jonge mcnfchcn

£

c

^
ren van het lant > en hebben datfe wenfchen

,

^
°fr niet beter is ( dewijl het is gefchiet

)

Jvt
Cl^

0r °nderlingh verdragh te (lillen dit verdriet.
C^ * dat *n de ftadt veel hondert macghden ware n

j^bcn tot de trou , en veerdigh om te paren 5

dat het mannc-volck door krijgn en ongeval

^
°ot

> ofbuytens lants is minder in getal

.

Dic (
8 dat cven nu ver(cheyde jonge maeghden

,

S tr

°° ketfchijnen mocht) geen vryer oyt behaeghden,

£tif

C
*^cn zUn gcvvilt , vermits den (chaerfèn tijt,

NaCr(
j°° v^n hare fmaet ten leften zijn bevrijt.

^icf
cj|

Cen ^eergelprecx , de vrienden > ouders, magen

Dc

^en met gedult het leet te fullen dragen

.

^jc
^^dom van het volck verfoet het ongeval \

Ma
Cr

^°opt dat figh het ituck tot vrede wenden (ai

.

^
Cri

y

vie
gefpreck zijn vrijers aen-gekomen ,

ö
acr

een ve bruy t ofvrijfter is genomen

.

k ^aer

^et over -kant , daer roept men ovcr-hoop y

k Cr
tie

vvederom de finnen op de loop

.

°c
Gil

^ 1X100 OVer^ Liy c > ooc^ f°nder yet te mijden :

VCej^

:

len dit gevvelt noch vorder konnen lijden i

0fm
lCVer Benjamijn met voeten doot getrapt >

p ! Cd
CCnfellc bljl de ledcn*H$^h

ï Vy
a ^

lcn dit gefpuys doch leftmael doot gefmeten

,

y

Sy^^emaelophedenal vergecen

,

^ tot S91I0 felfs lbo fnooden daec begaen

.

P 3 Hoe



M A E G H D E N - R O O ?
Hoeïal een eerlick hert dit vuyl bejagh verdragen <,

En fien de vryfters fclfs als fchaperi henen jagen

,

En fien een eygen bruyt, een uyt-gelefen panc
Geflingcrt door het ftof, en fleuren door het lant?

Zijn niet., om minder quact , ons helden op-getogen
En hebben to.tten krijgh het ganfche lant bewogen ?

Is niet heel Ifrael van Berieba tot Dan
Verfamelt tot den krijgh, gelijck een eenigli man ?

Heeft niet het vvettigh fvveert veel duyfent man verfWc

Vermits in Benjamijneenhoere was gefehonden

,

Een flou- die by hen quam , en die hun tot gemack
Haer man ten beften gaf, en uytden huyfe ftack ?

En hier koomt dit gebroet
, ennaerdert onfe kuften

,

Om.me.tons befte jeughtie boeten hare luften

.

Ons maeghden zijn gerooft , en uyttet lant creVoerc
Hoe fit dan nu het volck hier dus en koeckeloert ?

VVaerom het ftuck verfchoont door enckel fily-vouvve 11
''

Ey
, laet ons defen hoop doch eens ter neder houwen

,

Laet ons gaen royen uyt het fchuym van Benjamijn

;

Het lant en al het volckfal maer te heter zijn

.

Dus gaet de jonckheyt aen , men flater op de fweerdefl *

Men fpreeckter even-fhegh als hoornen uy tter eerden •

Het fchijnt dat hy het hert aen defe menfehen breeck1 '

Die met een enckel v voort.haer heden tc^en fpreeckt'
De Raet is (onder raet , en w.eetiè niet te ftiflen

;

Sy fchrceuwen over-hoop
, enfeggen datfe willen.

Den vader vvbrj gepaeyt , hoe feer hy is ontftelt

;

Maer niemant weter raet , alft yemants vry fter o^elr-

VVatisdanbeftgcdaen?defikenuyttefetten,
°

En door een ftil beley t den eerften tocht beletten.
De Raet die neemt vertreck , en fcheyter heden van-

Dc tijt geeft mcnighmael dat reden niet en kan

,

v

5
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Vy
at(

/
C
".nu n« volck en al de vryers wachcea,

Een \ P^ Stactial nut en dienftigh achten

,

^aer ?
^C ilet raeckc die W^ett vvat nv magn ï

Als
Ccr

^ '

' let

!

uy t Benjamijn en hoort men geengeklagh

.

^dath
Ul ^Ct vvout een vogel ls gevangen

,

S0Q ^
ln^ koy moet op-gefloten hangen",

^ct/
>

L

ln^^t^ fc>ndet ruft , en maeckt een groot gefchal

.

Mac,
a |

C
,

j nc dat hy den kop aen ftucken Ioopen Cé.

^ laet 1^
^°y"va^ vvolt

'
en%n nu gact bedaren ,.

£n y fy" getier en harde fprongen varen

,

Hn v

ler

r
cen kleynen tijt hy finght een vrolick liet

,

&Us
ev

*n Vn ccl'h:e leet enweet hy vorder niet

.

S
)' d

0et)

n
£acn te werek dc vvcch-gevoerde v ry fters

,

Sy
Va

'n d" geval gelijck gevange lijfters

.

Eern f
n mc tte mans , fy rijden door het lant

,

u er
toe

,

r°e^cn ongefint , maer vrolick naderhanc

.

^We t

Ct ydcf man a^ vvat kan Dedencken

,

V
tltla jj

^hicr alle rijt van koopen , geven ,
fchencken.,.

V
tuygn > vankleeren , vancieraet,

>lg
at^

dejonckheytprijft, en wel te finne ftaet.

eCnJ|°P.^
et ^ant > cn fjireken mette vrouwen

,

£n of^ ^lick huys of ander flot tebouwen ,

.

h ^'tïii

Ct
°Pen dient

' °f°m cn om.bewak,
K°e Vvij

t
?rs noe het werek haer alderbeft bevalt

.

verre £

Is
gej^nt dc kamers uy t te ftrecken

,

^acr f
^ vv^ in de velden trecken

,

£ ^ Vvatf
°^ '30omKacl

'

c vvemcht, en waer eé groene laen*.

C^^r \

m'U>l Cn
(
evCclat is tcrfton t gedaen

.

E
r

°°te a
Yt

[
yn llcf' cn toont haer khoone dreven

,

r
y vviift 1

Cn lanCS
'
hem bv ncc lot gegeven

.

nfe
Vt u

VV3t hccooSh van daer bêreycken kan

,

' ^icr ben ick vorft en ghy vorftinne van

,

Een



MAEGHDEN-RQOF^
Een anderwederom die laet fyn troutfte (laven

Gout , koper , diamant uyc ftofen aflehen graven

,

Vcrduy ftert in den branc , ofanders daer vervuylc

,

Ofeven in den noot van yemant daer gckuylc •

En alfler dan een klomp vvort in den puyn gevonden >

Dat vvort van ftonden aen de vrouwe toe-gefonden ?

En hacr vvort af-gevraeght , wat kop , oi ander vat

Sy Uefft > tot haer vermaeck , hier uy t gefmeden hw*'

Maer onder dit beflagh , en naer een vveynigh dagen

,

Soo vont men menigh wijfdie kint begon te dragen

.

Sic daer is nu de man geduerigh ongeruft , , ^
Hy vraeght, vvatdadè wenfcht, of wat haer herte

En als haer yet bevalt > dat laet hy vcerdigh koopen >

Alfoumendoorhetlantenalleftedenloopen. ^
Geen moey te vvort ontfien > geen geit en vvort gdp

Tot eens de jonge vrou ten leften heeft gebaert

.

Dan gatet weder aen . men denckt om nieuwe vondc >

Waer door de jonge vrou wert aen den man verboo^^

Hy voegt hem tot haer bed , hy danckt hacr van de
v

^
Hy toont haer nieuwe gunft , en vry al meerder

1

Hy feyt met blijden mont : Dit zijn de rechte banden

Van ons gewenfle trou , dit zijn de foete panden

.

Hy toont haer dat het kint , waer met hy is verrijd

Syn vader wel bevalt , fyn moeder wel gclijckt

.

Int korte , wat hy weet hacr vreught te fullen geve^ *

Ofnut te mogen zijn , om wel te mogen leven , ,

Dat haelt hy met beleyt > en brenghtet aen den
9

Waer hy het vinden kan , ofimmer halen nmgh •

De vrouwen 3 tot beHuyt , die hebben datfe willen •

En dit kan boven al verftoorde finnen ftillen

.

Een wijf , aen vviedemangeftagegunftebiet,

Denckt aen haer vaders fauys , ofom haer moede*
n

p



$ DER BENIAMYTEN.
^ct ft

§e£aen • nae ^at men v*nt befchrcven

,

^.
Uck > hoe vreemt het was , dat ifler by gebleven

«

^j

et eene dien ick weet 3 al fcheenfè bij (Ier gram

,

^^er f

Van
^aer man oncv ^oot:

>
cn tot îer moe^er quam

.

Djc
•

l°°der yemant vraeght , wat al de vryers deden

,

* hooghfte ziel-verdriet uyt defen handel leden

.

5tij t verfoet het le et . VVat (al een deftigh man

,

De

at fal een vryer doen, als hy niet meer en kan ?

^et

°ot *s Tonder wet . VVat baet hier vinnigh belgen ?

^
een hoogh gemoet > dat onluft kan verfvvelgen

.

r
et ls een billick hert , dat ihh na reden vought

,

3 het vvefen moet > hem in den rijt vernought.

lil

Onder-



Onderfoecl^

Van de ontfchakinge ondernomen by&
Benjamij ten over de dochters van S9I0

.

i.T70uvvelickcn,door middel van ont>
JT1 Fchaken te wege gebracht, mifprefen;

1. Wat tot onfchult van het ontfchaken van
de dochteren van S9ilo door de Benja-

mijten gefeyt kan werden

.

3 . Swarigheden ontftaendc uyt gedwongen
houvvelicken,en droevige exempels op
die gelegenthevt

.

4. Vreemde fenijn-menginge, endewerc-
kinge van de felve

.

5 . Of yemant die een jonge deerne met ha-
ren wille vervoert moet verftaen wer-
den een ontfehaker te wefen 3 endaer
voor mach geftraft werden i

6. Of het foo is, dat een jonge deerne uytter

aert dien lief krijghtdie haer eerft van

haren maeghdom ontfet ? gelijck fom-
mige voor-gevent

7. Of cë vrou-menfeh willende trouwe met
haren ontfehaker , fulex by de Overig-

heyt behoort te werden toegeftaen t

So P H. Wel , Philogame , wat is u ghe-

voelen van defen handelt

P h 1. Dit werek gaet regel-recht aen te-

gens de gronden van al dat iiouwelick ghe-
noemt wert . want nadien het felve te rechte

wort gefeyt te vvefen een wettige by-een-

komfte van man en wijf met onderlinge bc-
wilginge van de felve : foo fien wy hier een
ganich onwettige t'iamen-komfte, alsaen-

gegaen tegen danck van de gene fonder wille

van de weicke fulex niet en kan ofte en be-
hoort te gefchieden. En wat kander meer
gaen tegens alle goede wetten,aLs dat yemant
het fyne ontweldight , en een ander toe-ge-

evgent wert, als in defen is gefchiet t En wat
kander ongeregelder in eenlant bedrevé wer-

den? als dat aen een vader fyn kint , aen een

vrijer fyn geminde, en aen een bruydegom

fyn bruyt af-harcdigh wert gemaecktt gelijck

ick niet en wil twijffelen , ofdaer *ijn onder

de twee hondert ontfehaeckte maeghdé van

S91I0 vrijfters van andere bemint , en bruyts

aen andere verlooft vermenght geweeft • foo

als men nae alle waerfchijnelickheyt kan af-

nemen. >iufoo iffet bekent, dat niet door

het by-flapen, maer door ee foetc o0.^
bewilginge het echte bont volmaeC ff

fyn recht ooghmerck gebracht

t' wijle al dit werek door minne en ^
lickonthael,ende niet doorgevoelt 1 ^
deren , foo verkiare ick rondelie* >

dit geheel beleyt ganfeh niet en bev }
c$

S o p h. Maer dunckt u geen o& ^ é
te wefen tniTchen ontfchakinge ? -„

t
\é

byfonder man,ofte by eenige w e
;
n
^ facfi'

lieden wert gedaen ,'entuifchen
c

(,yj

nigh beleyt, dat van hooger nan ^fj
machten va het lant wert aengev^b^cl^

eenige redenen van State te wege g
-

n
*(

P h 1. IaegewifTehck ick

merckelick vcrfchil te wefen. ^%^'cl
u

meer dochters ontfehaeckt en* b

lick wech werden gevoert, hoe

dat het aenRootelicker is , en des t ^ 0ê

fulex gefchiet met toeftandigheyf yt)

luyckinghe van de hooge
welcke in dien gevalle lchijnt al $ »

pelerlfe ( met eerbiedigheyt rno^,^

fpreken ) van foodanigc onwettig
e

voeginge.

Te hooger yemnnt is verbeven

»

Cie cenigh bouf-ftuck heeft be*»

Te vuylder is de boofc
[

tyfi • a

En daerom wecrdigh tt** . yfl™.

De Romeynen in haer begi*1

^ 9
cK,

ginge van haren nieuwen k°m%e& \£
Maer hem is oock ter dieroon^ 0$ J
veerdige oorloge aengedaenW t^U
gende volcken,figh hier door g

e
' jw^

veerdige oorloge aengeda
gende vokken,figh hier d
mifhandelt vindende. In vocl-

0^ ^
fynë nieuwe ftaet t'eenernaeltek {]lc^
de hebben geworpen

,

dene onder

beden ende belet' Engewiff^ tei^
metelheyt, té ware eenige wlr*Afct pJP

devrouwenfulcxS^^
ocacn cnae Deier. rji%f"-
mijn fake geweeil ( als het doe

Sabioen was ) ick hadde aen <» >



E T T I G E ONTSCHAKIMGE.

A

&

i

w E T T 1 G -

yHtfeU°ttWl1 vvel dapper uyt-gewet,

ri
^rlw K

L
doen gevoelen , tot wrake

n

s

hc
yc. °8hen roeckeloofeongebon-

S^ut^1" 5 Ucve iongelingh , dat

fcr4'öV
f>'n

r
be^ncken: de iake wat

C hetLr^n
pdlcn • Hoe ! dunckt u niet

h?
WW i

aken al te Iaet gewroken wert,

i?-^voe
CC gewdt alreede in liefde ,

en

L ,a f°o
111 eé ^ouwelick verandert

W^Hckt ƒr dat aIre^e uyt dat felvige

.7Wt d^ft
ren «Jn voort-gekomen*

3?
n vvre^ den genomen maeghdom te

^Vn>to7
gene dlc onl*ngs maegh-

* o
v
5
0uwen jae. moeders gewor-

c
>rsenH!?dc niet Zodanige wrake de

lief
H

ï« Irir
e lneeft befchadigen <

V^llê lneiCke dac dlt bekommer "

dtf '
even>w

2

i

1,n> en van Onderlinge infich-

CNeretV^ feSSe aIs noch, dat ick
docn Sanfch lbi

i
dlSh

'thl ?rs nae ? Vaneen wettigh houwelick

CftuS.^«k het wercWie) Maer

C Cn >4 irt
mi

>n invalIen hier °verte

gele
nu verV°

ndeHck hebbe ycrkh^
^en

4ev*.>.S
en'w« u gevoelen op defe

tk wrs m« j
,,MICCI' wcttiifn ik

Me> n«vei
r0"dellckhebbev

<!

ben
*evt^ ,-

cn,wac 11 gevoelen op defe

•"et,
e vroUw ?ntfcnakinge van maegh-

> H^an
«etf,i

acht aeng3" » "* ben

<Suw!7Ve gevoelen, dat fulcxeen

>o>'elicu
'°

n
k regel-recht tegen is,

*e h ^lick pf
n
°P onderlinge bewilg:

'C^ckv^ïmoetévvcrdeni 1\

C^m*1^ Benjamiitenwat di,

•uien Kevvc.^ „
" " er geen ontlchakinge,

H
ült ,

at
fo0

' 8efeh.et te zijn , maer vet

* » °* «ch £oedc redenen van on-

Ht!f>>gew
1 ftü« met eenigen fchijn

S > d| werden < daerwyganfch

EeK oht rnv j ,
ffe ^onneh af-ne-

.^t^heens.watglimphier

K>S* T' WCer^ Slogan*,
S'>hehk!" de maeghden vanSsilo

ff
1
'"

—aeghden van"Scw

« lve
fv-> i

> Sewdt • of fchande

ff
e

)ft ho4erh
hl
?
ris tc let^>datde

N^h** h
v

nt
^
es Semachtight zijn-

H Nll * > ^ lTan S*ilo tot herhebben

Cfe
^e a d

3cht doen ter li
ic in de ou-

yic om des gedacn eedts wille

( als ghy weet ) haer dochters niet cn ver.

mochten de Benjamijten tot vrouwen uyt te

geven > fchoon de felve wel hadden gewilt
fulex te mogen doen . In voegen datle ver-

moedelick blijde zijn gheweeft , dat de fake
nae haren wenfeh quam uyt te vallen > fon-
derfigh van meneedighey't fchuldigh te ma-
ken , dewij Ie dat het blijckt uyt het geheel
verhad van de gefchiedeniflc, dat fy luydeni
door den onbedachte eedt verftrickt zijnde >

niet anders als een bequame uyt-komfte en
fochten,om van den felven eedt ontflagen te

tipi en alfo de bedorvé en vervallen flamme
haerder broederen weder op te rechten en
het felve is gefchiet even door denaenflaga
van de Benjamijten .

P h 1. Ick en kan dit niet foo geheel voor
goede ende ganghbare munte ontfangen

.

Want te feggen , dat de Benjamijten V3n
hooger hant gemachtight zijn geweeft 5 om
den eenen fyn vrijfter , den anderen fyn kint y

den derden fyn bruyt af-handigh te maké en
weet ick niet offchijn van rede heeft, te min
dewijle datter doen geen hooge macht by
dat volck te vinden en was . Vv ant ten dien
tijde

(
fcydtde Schrift ) en waiïèr geen ko-

ningh in Ifraèl , en yderdede wat hem wel
geviel. Soo is dit werek dan veel eer voor
een dom gewoel van een ongeregelde ge-
meente, als eé wettigh befluyt van de Over-
heyt te rekenen

.

S o r h. Het zijn even-wel de outfte en
aenfïenlickfte van den volcke geweeft 5 die

het ftuck hebben aen-gedreven, en voor een
gront-flagh ( foo het blijckt ) hebben ghc-
meynt gelegt te moeten werdé , dat de wel-
ftant van dé Staet de hooghfte wet is > en dat

dufdanige groote gevallen veeltijdts foo wat
rouwigheyt en onbillickheden in fich heb-

ben j doch verbeteren het al metdendienft
van't gemeene befte.

P h 1. Wel, om hier op niet langer te

ftaen, foo wil ick dat nu niet dieper onder-

foecken, tot naerder gelegenthcyt. Maer dit

verftae zijnde geJijck men wil, 'tis even-wel
de waerheyt, dat de dochters van S$ilo, hier

van niet wetende , gewelt is gefchiet, en ten

dien aenfiene en zijn de Benjamijten van

vrouwe-kracht niet onfchuldigh te houden.

S o p h. Ick weetniet of dat alfoo vaft

gaet, als het wel fchijnt ten eerften aenfïen.

Goede Philogame, ghy weet dat de Rechte
duydelick feggé, dat eé dochter ontfehaeckt
lijnde 3 fchoon het bleke , jae fchoon fy felfs

0. 1 ver-



Wettige O n

verklacrde fulcx met haren wille gefchiet te

£ vn , dat fulcx den fchaker geenfins en foude

verloflen van de ftraffe des doots , uyt rede-

nen,dat hy niet en heeft gehadt de bewilgin-

ge van de ouders , ofte de gene die macht
over de deerne waren hebbende. (L. VnicX.

de rap'tt vir^in. Sive volcnubas-) fivt nohnttbus

virgmbm ,fivt aliji mnlieribui tabftcinu&fue-

rit perpetrMnm.) Indien nu vernam, foodani-

gen macht hebbende over eé jonge dochter,

aen eenigen jongelingh toeftont.de felve tot

hem te mogen nemen , fchoon fy daer tegen

ftreefde , en dat hy fulcx in 't werck ftelde

,

foude niet de jongelingh konnen fcggen , by

hem geen ontfchakinge te zijn gepleeght,

als nietjcoiinende gefeyt werdé by hem met

gewelt ontvoert te zijn , dat hem te voren al

eygé was gemaeckt , door den gen? die fulcx

vermochte te doen i Want koomt de bewil-

ginge van de dochter in geen achtinge , als

hy die met hare wille ontfchaeckt heeft, om
hem vande ftraffe des doots te verloffen,ver-

mits hy niet en heeft gehadt de toe-ftem-

minge vande ouders,foo en moefte (foo het

fchijnt ) aen de andere zijde de onwille van

de dochter niet beiwaren den fodanigen , die

gehadt heeft den wille van de gene die over

haer en haer lichaem te feggen hadde. Doch
hoe men fulcx kan offoude mogen duyden,

ick houde verre het befte te welen > dat alle

defe en diergelijcke faken met bewilginge

en goetvindé niet alleen van de ouders, maer

oockvan de jenge lieden ter eender en ter

audercr zijden gèoaèn werden, anders fiet-

men veel ongemacken uyt het tegendeel, en
yeekijts een ganfch droevigh belluyt.

P H i. Jck fie , goede Sophrpnifcf , dat

ghy my fomtijts wat ocffent , en in mijn feg-

gen wat. fpekns geeft maer dat ghy dies

niet tegenftaende de gronden Yan eë eerlick

houwelick fet in een wettige bewilginge

van man en vrouwe .

S O p H. In trouwen ja , goede philoga-

me . En hoe anders ï In gedaen faken wort

men fomtijts gedwongen , niet na raet,maer

na noot te doen • maer het ftuck noch in fyn

geheel wefende , en moet men geenfins af-

vvijeken van de oude gront-fiagé van eenigh

dingh. Ende tot beveftinge van t gene ghy,

nopende de droevige uyt-komfte van 't ge-

welt van delen aert te voren gefeyt hebt

,

koomt my te binnen een gefchiedenilTe , die

ick tot naerder befcheyt van ons gevoelen

hier wil verhalen

.

tschakinge.
Laëflxm koningh van Napck' e*

t

moedigh krijghs-man,maer even-* ^
een in-volger van fyne dertele we

door een wel aen-geleyt belegn

benauc de ftadt van Florencen, ini°° * ^
manieren, dat de felve alle ure

\c
si'

verdragh ofte gewei t , in fyn haiK* ^
len , liet hem even-wel payen> cti

yp^
op te breké, indien men nem liet t0

^
Q^

een jonge deerne in de felve ftadt vtjo

vermaert van fonderlinge fcn0°?flief
Overheyt het ftuck in beraet b

f**i0<P
leyt, vont ten leftcn geraden ?

"°°|
llC

lc
v

^
gêlijck van eenen borger het onge

. $
de geheele ftadt af te koopen. y^
vrouwe, by den koningh beg

ce^ecij
11/'

dochter van een voortreiFelick ^r
Ci^t

fyn konftes halven fecr vermaert ij|

Defelve vervoert en als uytfinnig» > ^
foo fchandelicken .ongelègentheYt'g^'

fyn dochter op-gedrongen , nam ^&
ven op een felfaeni en hart s°0

^\i
'^\

Want terwijlen dat een yder be,l»
c

0

je^

dochter met kleederen ,
juweel^

i

? w
dere vercierfelen fchoon voor te ^'^
haer alfoo den overwinner toe te

lC
$

de felve aen hem dies te aengen^"
1

so
0

^

ken , foo bracht hy onder ande# .

fl
r^

fchijn een koftelicken neufdoecK'

en kant-werek uyttermaten behag^

eynde om haer té dienen in de eert /^Jrf

komfte met den voornoemden *°
fctf l

infoodanig^gjcïf?

',•!''''•

Defe neufdoeckinnerlick zijnde v
*JfctfL

na de hooghftc kunfte van den f^fl
Medecijn , en niet te min van lcL j^r0^men geur , gewreven zijnde aen o

en geopende leden foo van den v

,

e
gbc

y
gen prins, ais vande ongeluckig6 1

stftfrl

tijde de felve te fame in het bedd£^ v^
waren , fchoot de felve neufdo^^yjtfy
foo vinnighlicken uyt , dat hare*

v^

J

tigh fweet terftont in een koude^t

vochtigheyt quam te verander'

Ae^
Te ruidJen in den brant , en in de vtiy

]ult,

Soo is hun bey geliick het leven «y,^ je,i °r „
Haer culten zyn beroert , haer^c

}?f0M^jf
En ttracx is hun het gift door ai hetW
En aen het hert geoaen . Daer lagh neU

c
^

'

^
t n uyt een vroück bed foo rees een oi

(Sieteen fonderlinge exempej^^^
in Erotico, mmpe Camm*. Sin*** &
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'?ƒ«"U 1""" wn"" ("/>"'*'>

^hierd"""* '> Ht ipfip'i'""»-)

jNers ais ^
en rechté loon voor de gene die

j
0onhevïrï.

er millne een aen-lockende

te eveenen. En
tHt

P*> „
yte ick met den Franfman.

Wat
« «oor een geeftigh minnen

.

^j'^^chthierfngtfchiet
. P Hl

* aerecll«midadniCt

? ]Vi^
aer dat was eë uytfinnige wrake

^cwïvn
-
De kunfte hadde fo°-

d.
ter

buv>
C ge m°eten doen, dat fyn

n?
de

Reivlu
1 gevaer hadde gebleven,endc

>oe?J
dlgcr alleen de ilrafte van fyn

h,
0 ï h n^'^gheyt hadde gedragen.

V^Ap
n

' tiet , weerde Philogame

,

vl Sdoeh -
Udcrs fo°daniSen oncere

fi
efch

et) b
.
nters ingaet,en datfe haer eygen

.°°nen p ^ m dien gevalle niet en ver-

Ëf* <We 7e°ckt eens aen het gene Pïr-

(fck' \c ^Pius CWw C

de

n
°on oJ dochter mede door gewelt

\i
en

- ften
L
om fvn luil daer aen te

*e?'
ers me , V--n

hacr niet mct een vleefch-

felv.
tWk ftroot af

>
fondcr dcn ^"enenC ^noLi?

11^ te raké
•
houdende den

CP
n
elll

ftte
g Straft, hem van fvn ver-

Van, %r le

ber°°ven, en liever hebbende

B?fchofR
Va

^

n ecn maeSnt >
a*s vader

ifj?°5n af

u

r

ïk Vinde , dat eenige natiën

^n;
5 *ls de?

nft,£er hehben weten te hü-
(
foo nl0lfz

-, Medecijn dede. Want

fcS?? dat Sn

S

2611
) Wlften tc weSc te

^tfci Won i

ni
Fn°on vrouwen lichaem

d* hJ
Ve

> Cefn
°nde vergiftight werdé , dat

feIve7 Cn fris Wiivcndc , de gene

S r

n den l„S
neci

e

wilden genaken
,
da-

^cy? Ver
liefr,

n het leven met ccn Qua
-

^knder
de rV

geli
'ck vcrhaeic wert , dat

V,u n^een r
0
^, b

y ^ufeker lndiaen-

NtT^n Rew!°ft
amSen >

onge deeine is

Hï?Hck ?
aCr m dc leden door feni^

Sbê
fel b4vent°^rochr

'dat fy
^'
elfs

^vv ^de Se/-
1^^ h " : ******

V^ver^ \
n t bedde te genaken-

de 00^°^ fidex niet tijdllick
^.c^ ? ende den hek van den

hoon vrouwen lichaem

TSCHAKINGE. Ïf5,

Iifhgenaenflagh hadde gewaerfchout. (Cam.

S.pa*t. hift.med. Cap. 6$.) daerhy verhaelt,dat

foodanige lichamen foo feer door het vergif

konnen ingenomen werden dat 5 de felve on-

befchadight blijvende , de vliegen die daer

aen komen te fuygen dadelick fterven. Maer
de kunfte van fenijn - menginge van mijn
voor-neme niet wetende, wil ick die daer la-

ten , en vorder gaen tot nutter faken , en die

hier beter op flacn . Hier voren dunckt my
van u gehoort te hebbé, dat de rechten , foo
wanneer een jonge deerne ( oock met haren

wille ) vervoert weit , den jongelingh fulex

doende efter niet ontfchuldigh en houden
van ontfehakinge ende vrouwe-kracht. Dat
klinckt my al vry wat vreemt in de ooren, en
is tegen den gemeenen regel , mede -bren-

gende dat den willigen geen ongelijck en
gefchiet

.

S o p h. En laet u dit foo felfaem niet

dencken , lieve vrient. Want ick ftelle valt,

dat een jongelingh ofte ander mans-perfoon
een jonge deerne vervoerende,fchoon fy tot

fulcx felfs bewillight heeft , jae fchoon fy

felfsfulcx mochte verfocht hebben , echter

voor een ontfehaker moet gehoudé werden,
ende de ftrafte daer van nacr rechte verdient

heeft , gelijck ick hier te voren daer van wat
begon te gewagen

.

P H i. Maer dat is ecn ongerijmde won-
der-reden na my dunckt. En waer fagh men
oyt foodanigen'exempel t

S O p h. Een ongerijmde wonder-reden,
jongelingh * En waerom foo < Of en weet
ghynict, dat de rechten uytdruckelickal-
ióö fpreken,vaft ftellende,dat dc bewilgingc
van een ontfehaeckte deerne den ontfehaker
niet en verfchoont, dewijle fodanige deerne,
onder ouders ofte vooghden zijnde , niet en
wert verftae te mogen willen , als geen wille

hebbende , «^fte haers willens niet machtigh
wefende • gelijck als hier voren mede is aen-
geroert . En wat d

1

exempelen hier van be-
langht , het gedenckt my feer wel , dat hier

in ons lailt is geweeft een dochter van een
voortrerl'elick perfoon , en doen ter tijt een
aenfienlicken ftaet bedienende,de welcke,na
hare vervoeringe , met den perfoon die haer
vervoerde gevangen zijnde , verklaerde de
waerheyt fulcx te wefé , dat fy felfs eé wagen
hadde gehuert, en , met haer kamer-maeght
daer op fittende , den jonck-heer ( die haer
werde gefeyt ontfehaeckt te hebben ) felfs

hadde verfocht de reyfe met haer te willen

3 doen,
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lid Wettige Ontschajcing-£<
doen , foo als het naderhant gefchiede . En
des niet tegenlteende de vader van de felve

jonck-vrouwefcherpelickaenhoudende,ten

eviide datter recht en ftraffe geoeffent foude

werden,hadde het ituck foo verde gebracht>

dat het Hofin pointen ilont ,om den jonck-
heer van levenden lijve ter doot te wijfen, en
fulcx ware fekerück al gefchiet geweeft, ten

ware de vader , door tuffchen-fprekende
vrienden verfacht zijnde, afhaddegelaté van
fyii vervolgh,en dat daer op vergeef-brieven
voor hem bekomen waren geweeft.

Phi. Gewilfelick > Sophronifc,e , uTet

alfoo gelegen met jonge deernen,foo dienen

.alle jonge lieden de handen wel t'huyste

houden,immers niet te beftaé, dan met wille

cn voor-wete van de gene die hier in te feg-

gen hebben. Maer nu vrage ick, Ofna rech-
ten ofom goede redenen van State tuffchen

cé ontfehaeckte dochter en hare ontfehaker

een houwelick ( fulcx verfocht werdende
)

behoort te werden toe gelaten t

S o p h. De vrage h wel te paffe aenge-

roert,en dienftigh onderfocht te werdé,lieve

Philogame. Ende hoe-wel daer op veel ge-

feyt kan werden , foo is dit mijn ront gevoe-
lende weté, fchoon al hTetfoo,dat voorfoo-
danige houwelické uyt de geeftelicke rech-

ten al eenige plaetfen konnen werden in-ge-

bracht (als cap. uit. extra, de raptorib.) by
welckc fchijnt toc-geftaen te werden , dat

tuffchen den ontfehaker ende ontfehaeckte

houwelick magh vallen, by foo verre de on-
willigheyt van de ontfehaeckte in bewilgin-

ge koomt te veranderen \ dien nochtans niet

teeenftaende , foo meync ick dat het keyfer-

lick recht beter doet > fulcke houwelicken
geheelenalaftefchafFen [L. Vmc. c. dempt.
Virg. Novell, /jj.&fsfi. ) ende de felve niet

toe te ftaen , fchoon de ontfehaeckte deerne
fulcx naderhant goet mochte komen te vin-
den

;
gelijck oock eenige plaetfen in de gee-

ftelicke rechten daer toe leggen
(
c. placuit.

& c. de puettii 36.+. 1.) De redene daer van is

rechtveerdigh, dewijle de ontfehaker vyant-

lickerwijfe , ende niet na den aert Yan't hou-
welick fyn fake» heeft aen-gevangen , het

welck oock den fchaker ganlch hatigh moet
maken in het herte van de gene die met ge-

welt haer eere ontnomen is

.

P H 1. Maer mydunckt by de Philofo-

phen gelefen te hebben een anderen regel

,

die een feker Poèet aldus heeft uyt-ghe-

druckr.

;

Het is van

Hem clieh;

oms gelooft , dat alle jonge rrouvvea j^^n»

aer maeghdom nam in eer en ureerc?

Maer dat een jongh gc(el liet wijfgemeenlik

Die uyt een geyie luit met he^ te beJJe gaec
. ^

<Ad héte lok Nevizw h S^lv\fLh^
lib. 2. num.+i. Muiier fin*uit P»' 0".

>i<

*. fartê, Problem. 11.) fempii pi* ^n,.
rum , a quo depratafuit ,

qui* ab to t'^tl
rum futtm accepit ; imo frlocuttAük*!'

idfaftum. In viro vero contrarium °vplte '

' .„

Soph. Maer dat wort hier ganf^tc

lick in-gevoert . Want het felve en lS

f

-^It

verftaen,danals een jonge deernejgeP^gbc

van eê gulle jeught,haer vernoegê 0^^
va eé diefe daer toe uyt liefde vcr

!f

0
JoCt.

en niet die hare eerbaêrheyt gewelf d
.

t
$

Phi. Dat houde ick de ^^V'
zijn 3 Sophronifc^e, en daerom foo K

der tot de fake . . fao^

Soph. Boven dat nu gefeY^Vc^
het oock van feer quadé gevolge in c

j/
yemant een dochter te laten gewetfi^p
gewelt, die hy metter minne en bel10 ^
middelen niet en heeft konnen bei

j
1(
j^N

Welcke redenen van State ( mijns
°°

s$f
behoorente overwegen de infichten k

c
fl

mantin 't byfonder , teneynde de

onbetoomde jonckheyt geen *entyo0il
c

\
werde gegevé tot foodanige onbefl

manieren van doen , die wy met M'

f

onfe tijden by wijlen hebben M°ct
%ci/eK

Phi. Ick gevoelc mede ^°°'r
c^

phronif$e. Want al ift foo, dat ick ^
hart is , ten aenfiene van een deern

eere heeft verloren, haer het houW^ Jp'

hare ontfehaker afte fnijdé, Co&^
J$

om aen de andere zijde , dat het 69^$,
het gemeen. En 'tis feker datmêj^rc^
aen de vrome , foo men een 'tfo

en ftrafr. Maer daer nu de rechten>
0
^|i(

;K^

bruyek van den lande fodanige ho^

toefaten, fegh my doch, iflet na u n ^«
een vrou-menfeh oock geraden

voor haren man aen te nemen ? .*flW
Soph. Die vrage is vr\'^

d
e^

dencken, en weerdigh onderfocn ^ ffK

maer alfoo wynae defen in ^tvV
ltn^^

een andere gefchiedenilfe fullen 0
uCt& fa

daer defe en diergelijcke ftoffe^
cl

c^\j
legentheyt verhandelt fal konne

w
^ucK^

meyne ick beter te zijn, het vraeg^

^

u aengeroert, voor als noch daef
Q$

te letten, watter nu in het werew .

gonnen te lefen > is volgende . y
p
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Pa
W E T T

Si?vf!ol§htni, ' nj

Wettige
naerickfie > het

DavidenAbi-

Ontschakinge. i%7

fetteri. want daermede fullen wy de gefchie-
deniflèn, die uyt de Schrifture ontleent zijn,
uyt-gelefen en ten eynde gebracht hebben

,

en dan mogen wy op een anderen tijt het
ooge laten gaen over faken die uyt andere
fchnjvèrs haren oorfpronck nemen

.

S o p h. Wel aen , dewijle het u foo ge-
valt, Philogame, foogaetoock voort tot
defe gefchiedeniffe , doch laet ons der kort-
heyt bevlijtigen.

ige jj"
v lcr.™ nemen, en ae Phi. Ick ben des te vreden* Sophro-Wr uy c njfende op de preuve nifce, en daerom begin ick

.

h
. S o P »

e
^anden ftuerfchen Nabal.

^e*Wk

r

lc^erchiedenifTe , hoe-wel

van r
fe5 uytmuntende gevallen,

^^ved^bedencken. Maerdetijc

^etl?^21^1^' dunckciny beter

fif ^iel
bitu 'teerde man, laet ons

e

^ckiSmirc ter hant nemen, ende
*c aaer uyt ri

jfende ^ prcuyc



i*8 HOVWELICK
VAN DEN

K O N I N G H

D A V I D
MET

A B I G A I L
WEDU-VROU

VAN DEN

STVREN
NABAL.

Ls Davidinhet wout, ge

velc-hoen , fvveefde , ^(tr

En fchierte geener tijt in v';

den leefde,

Had Nabal groot bcflag»
tC

op het velt, v>"

Soo dat men naeu den n 1

fynefchapentelt.

Syn lammers , uyt-gebreyt door al de naeft e palen

,

Gaen op een vlacken bergh ofaender heyde dvvaleO ;

En t'vvijl het dertel vee ontrent de bochten fpeek

Soo ifl: dat Coridon een harders deuntjen queelt •

Hy liet om defen tijt een maeltijt toebereyden

,

En nooden tot het feeft fyn harders uy tter heyden >

En mits het vvacker vdlck fyn ruyge kudden kh°
c

^ , .

Soo teerd' hy als een heer , al was hy maer een oo
$ƒ



Syn
D AVID TROUWT ABIC AI L. »

Vvas ;?
ei

V
h

.

uys-gcvvas , en dat de fchapen gaven

Hy ^ ^ fyn gefin > na vollen eyfcli , te laven

.

^aci°K
CCn maciti

i
c docn met ongekochte fpijs

;

Hti^ h
y vvas byfter norts , en uytter-maten vijs

.

*Vhv°
n
u
man gcnootdcs Hccrcn vollen fege'n,

h*A
'i

ic^e_vvc ' tot ruften niet genegen

.

Htj^
een focte vrou ; doch , mits fyn onvcrftant

,

Maer rj

13^ nv noyc de" geur var» foo een vveerdigh pant

.

^ Wift
5 docn ter ti

J
c van Sau-1 vvecn gedreven

,

Syn [

nauvvattedoen,ofhoe te fullen leven ;

Vve^
er ĉnecn een Dergn gcfmeet van enckel ftael

,

!? daCr
Veerdi

gn totten krUgh> maer uytter-maten kael

.

T
hien

Voï" hy goet , tot Nabal afte fenden

Hn
als k ,

UyC den Van fyn gefvvinclc benden

.

%tft

et "appigh volck ontrent den harder ftont

,

\

e
^od°

0t Cen over-man fyn heufchen mont :

^1 oVe

Van^aë' vvi^ u een vrolick leven

,

0 VoJn
U Dedrijfeen rijcken zegen geven

,

h^koi
Van ditgefin. vvy zijn van Davids rot,

^ïacn,?
Cn

"3* het heir » en dat °P fyn gebot •

P heden ,

cc
^ ons gefcyt , dat ghy voor uwe knechten

^n öav a
be^aen een naactójc aen te rechten

,

v ai h

v
.

vcct oock rclfs 1 dat ghv te defer

kuiers
dlenftbaer volck iniuft en vreugde zijt.

erWt
VVeerde man > die hebben lange dagen

Hter^ j

'

n nct wout benevens ons geflagen

,

r ^ evetl

l n even-ftaegh ontrent het heir gevveyt

,

ï^ ^cnf u
Ct gemackm uvvcn ftal gdeyc •

n

J
ict een

Cn
t
ecft u volck °yc qualick toe-gefproken

,

rSae&|!

Cnig fchac
P en ncefccr oyt ontbroken

.

ie G&h
U daCr dient

'
k cn vvect niet ecnen man '

S toet eemgh recht van ons beklagen kan

.

R- Wel



DAVID TROUWT ABIGAJL-
VVel dan 3 mits al 'c gefin mee u Gil komen eten

,

Enwilt in defe feeft u knechten niet vergeten

,

Sent aen de o-mgen hoop , fent David uwen vrient

Dat ons voor hongers noot , en hem ter ecre dient

.

VVy Tullen wederom op uwe kudden letten

,

En oock ons leven feifs voor u te pande fetten .

^
Deen gunft lockt d ander uy t , en fet de vrientfehap

va

Het is een foet bedrijf, als d'een hant dander vvaft •

Nae dat op defe wijf de lanfer had gefproken

,

IsNabalinderhaeftingramfchap uyt-gebroken .

j.

Wat David (feyt de man ) brenght ghy hier in het lpc

Men kent doch over-al fyn loofen handel wel

.

Daer zijn maer al te veel van defe fnoode lieden

,

Die rechte muyters zijn , en van den koningh vlieden*

En wie oyt oproer maeckt verdient int minfte nie£

Dat yemant hun behulp oftrouwe gunfte biet

.

V rot is j naer ick hoor , een fchuym van alle bouven

,

Die niet als hinder doen , en alle man bedrouven

,

Die om haer flim bedrijf, ofom haergrootefchul^

Geen rechter in de ftadt ofop het lant en duit

.

Sal ick u fpijfe doen , en latent hen ontberen , ,

Die met gevoeghde macht mijn fchapen heden {cherefl - u

Neen, linckers, dencktet niet. wie met ons niet en vV

En hoeft met onfen koft oock niet te zijn gefterekt •

En vvaerom eyfje dit ? ondeckt ons eens de reden

.

K en heb door u bedrijfgeen hinder oyt geleden

,

Geen fchapen oyt gemift. dit vvort van u gefèyt

;

Maer
?

tis, na mijn verftant, eenlolTengrontgel^f' ?

Geen quaet doen noemje deught , zijn dat niet moye i&

Kont ghy hier op een ey fch , tot uwen voordeel , makcl1

Het fchijnt 't is groote gunft, gelijck als ghy gelooft'

Indicnjc niet en ftroopt , ofeenigh huys berooft

.
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I„ „ DAVID TROUWT ABICA1L. rji

HiCr

3 chuy^ers , packje vvech , engaet den vyant tergen ;

'^
VV

?
ont maC1 vrccc^cm v°lc^ aen defe groene bergen»

T U
^at ^ et lijfvoor uwen koningh vvaeght

.

Men ^
ang& genoegh geduert,dat ghy de boeren plaeght -

Vv ]
t^er ^ het lant geen ongenoode gaften.

y zijn anders niet als Hechts gevviffe laften

.

r
an 1icr

3 onguren hoop , die van de koningh vliet ,
-

Da ^ v°°r een ander deur . want hier en deelc men niet

.

En y ,°
nc ^c jeught bekaeyt, en kreegh befchaemde vvangê,

^
c een diepen fpijthaer op de finnen prangen.

Yy
S ^Cert het rot te rugh en feyt den koningh aen

t)c y
hun voor ongelijck by Nabal is gedaen

.

Hy o j?P ^c verhael die wort geheel verbolgen 3

ft 1

Vvac 'cer fvveerc y en hiet den leger volgen

,

Nu p °P ^c rcys 5 cn fcyc *n fyn gemoet

:

t>e yre f^ Nabals huys een bat van enckel bloet

.

\t l
c °nverfeert fyn landen mogen bouwen

,

Al b
.

b ^oor bedvvangh mijn gaften weder-houvven

.

*KeM?^ khrael geweeft > jae fchier in hongers noot y

H hy
"ebbe niet een bock van fynen hoop gedoot

.

fcn
cVĉ

eC Vo^en luft fyn vette fchapen eten

,

Sa[
SCenen danck voor onfe dienften weten ?

Vo^J^ontfchuldighvolck met fchclden zijn geloont •

l
tllkk

trouvvc gunft i aen deren hoop getoont ?

7 rn0c

Cr
' ^e ê tr°ts en ftaet my niet te lijden

,

VVj
c

een koninghs heir al betct leeren mijden

.

» bic h
^c vvapens draeght dat billick is ontfey

t

fck vvilT V°°r v̂vecrt een blooten hals geleyt

.

vVat
Cn nort ĉn koP > ick vvil fyn huys bederven

,

tfc
CCn man gelijckt dat moet op heden fterven

.

Hier?aclcers
» oort net fvveert , en paft op u gewin

;

teeckt ons grooten roofen enckel voordeel in.

R. 2 Het



*?* DAVID TROUWT ABICAIL.
Het vvoort is nau gefeyt , men fiet de rappe gaften

Ofnaer een fvvacke lans , ofnaer een degen taften

,

Haer breyn is op den loop , haer tanden zijn gevvet,

Haer oogh is naer het dorp > en op den roofgefet

.

Maer een van Nabals volck , die al de faken vvifte

,

En niet als enckel leet uy t defen handel gifte

,

Gingh na Abigü toe > en feyde : Weerde vrou

,

lek fie voor defe vreught wel haeft een grooten rou •

Hoort vvatter is gefchiet T en is als niet geleden

Dat hier ontrent het flot thien mannen quamen treden >

Van David af-gefchickt • fy fpraken met befcheyt

;

Maer Nabal heeft het volck ten hartften af-gefèy t

.

De lieden even-wel en al haer met-gefellen

Zijn wonder nut gevveeft aen al de naefte ftellen

,

Haer rot heeft on(è koft ofvoeder niet gequift

,

En daer en is noy t fchaep van al den hoop gemift •

Sy waren aen het vee gelijck als vafte muren y

En daer en mocht geen wolfontrent de kudde duren *

Sy waren nevens ons , oock in de middernacht

,

Met vlijt en ftage forgh geduerigh op de wacht

.

Ick houde voor gewis , het (al den Nabal gelden >

Dat hy gevvapent volck foo vinnigh dorfte (chelden -

* Ick wou hem dit gevaer wel hebben aengedient \

Maer hy is my te fris , en hiet hemniemants vrient-

Wil yemant daer het paft een vvoort ten beften fpre^ I
Hym hem ( foo het fchijnt ) den kop aen-ftucken

Hy is ( eelijck'ghy weet) een wonder haeftigh &*
n>

Die veel geen tegetvfpraeck ofreden lijden kan . , ^
Ditfchaethem menighmael , vermits fyn trouwe

V

( VVat onheyl dat men vreeft ) hem noy t en onderr^cb^

Men fey t hem niet een vvoort , al vvierdet al geroo*
>

En (Iet dat is de loon voor fynonftuymigh hooft- ^
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^aer l
Ö A v 1 D trouwt abiga.il

o^* y^cnt in ^cr ^ae^ °P^ Seva* tc kttcn >

P
e
^

al het huys niet in gevaer te fetten

Vu i

nc 'ct k°e fouter gaen , als hier ee

133

een leger quam

Ick^ 1^
^ut dan,t wijl ghy meught,de (chapé voor dé dam.

^ftdi
y ^Ct ^Ct ^orP Sccn

on^ey' °vei>komcn

,

gn

C
?cvvapent bidt die is voor al tc (chromen

.

jy

V

^
lc cen vorft omfeyt dat hem de reden geeft

Abiof
et *n gèvaer , oock dat hy fekers heeft.

^reeP ^Qt vvoort , en (prack in haer gedachten

:

^

.

c

^
°ock van een knecht en wil ick niet verachten

.

s
tyn vvefen Hecht, des efter niet te min

Sy
tr^

r

^
ei1 dien hy (preeckt die hebben kruymen in

.

Hoe f

c7 den af> en gingh haer wat bedencken

,

Eft h

^c^er ecr y ^cn koningh fal befchencken >

0^°^ 5 naden eyfch, haer vvoort beleggen {al

,

Hier
Vr
y tc mogen zijn van druck en ongeval

.

öies , |5
nc geen langh beraet > fy moet de kanfe wagen

.

^Oo°^
Cr ^aren man ^er over yet te vragen)

£
neehnt{è broot en wijn , en freuyt , en (chapen-vleys >

$y lae
^ackt het altemaei , en geeft haer op de reys

.

Macr v
Voor

eerft de knechts haer efels henen drijven

^aC1
'
3C^anS^t

'
vv^ vvat ac^ter blijven

,

Fj ê

c^enck gingh voren uy t y en fy quam alderleft

.

^ct dack ^
at vorcn §act ^at ^c^c mce^er beft •

^tt\ 0
, * Abigi] goet haer gaven eerft te (enden >

Sy\^ ^ac beley t het onheyl afte wenden

.

^cr re
cens ^^us baet °p defen voet gekeert

.

V vy^ i°nge vrou > verfeit met feve knechten

,

Èn t
»

tcr Sualick (tont door goet beleyt te rechten

.

SooiÏÏ
lfyv^denbergh en na de Iaeghtefpoet,

haer de vorft met fynen hoop gemoct.

Daer



••V.V

I34 DAVID TROUWT ABIGAIL.
Dacr zijghcfe van haer beeft , en vak hem aen de voeten?

En vanght mét ootmoet aen den vorfl: aldus te groeten
•'

lek bid u , machtigh prins , geeft uwe maeght gehoor
j

En jont tot dcfer uyr aen my een gunftigh oor.

V knechten ( ick bekent ) is fmafetheyt over-komen •

Och ! dat (bo lonen daet niet qualick zy genomen

.

Geiooftct , edel vorfl: , al datter is gefchiet

En komt van mijn beleyt , van mijn bevelen niet

.

Ick heb een vijfen man , een lof-hooft (bnder reden >

Die niet beleefs en heeft in al de ganfche leden

,

Hy graut een yder toe , hoe-wel het niet en fluyt >

Het is een rechten nar , fyn naem die wijftet uyt •

P
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En wj
JDAVID TROUWT ABIOAIL;

1 c om fynenc wil u hercc niet ontfetten

.

Ms niet de
Qe I

P*inc weert op fyn bedrijfte letten -

en Jceu befteet fyn macht ontrent een kleyne muys

,

^is J
rcnt

j
aeg^c ecn vliegh., ofander vuyl gefpuys

.

Eftw i

c "c^cn vverck een dvvaes te konncn vieren

Vy y SUalick doet tot nut te konnen (tieren

.

Eu d
^ n ^Ct °? ^ ^orP °m eencn dvvaes gcdoorc

,

Zï°^\
y Scc^uchte vorft , geen onverdienden moort.

Jt aireets gefalft, en fuk in korte dagen .

Èef

°ne Van het rijek op uwen hoofde dragen

.

{)e^
lct dat heyligh ampt met geen ontfchuldigh bloet

,

^
eVVa

erc

Ü v vecti
S'

:1 v̂veert ^e nioorders ftraffen moet

.

öatfa [

rt u tanden reyn > dat fal een vreedfaem leven,

f ?

Cn ^C Z *c^ ccn vernougen geven 3

» Als k
Ü ^nftigh zi

j
n > en ftellen buyten (chuk

,

'Eis
Vr
b^ ^Cs Heeren volck als koningh rechten fult

.

H?tonH
n groote (aeck , en over-al geprcfen

,

En n

C 1U Voor ^cn Heer een vorft te mogen vvefen y

,
7^°oronver(tant offeilen overmoet,

^
is
jac 5

L1y t"ge^ort ^ct ec^ nienfehen bloet

.

da t h

CS^Ccren vverck dat ick hier ben gekomen

,

En^ °ngcval vvech mochte zijn genomen ,

0
ns ^ niet en fout ( al is de misflagh groot

)

V ' ^ev°
lt

|

Cn CVer~hoop, cn geven aen de doot

.

rVvi h „

e Ccr den reus hebt konnen overwinnen

,

Eu defer uyr u omgeroerde finnen,

iwe tochten niet.

aente bieden,
{ck vVc

l

^
0cdfel zijn van defe jonge lieden .

.

Hc t k0

CCt
1 is Scringk < WJB* efter , groote vorft , .

°«tt uyt ware gunft, en uy t een reyne boift

.



Vj* DAVID TROUWT ABIGAIL.
Ontfanghtet , ons te gunft y foo wil God uwe (aken >

V rijck , uws vaders huys in als beftendigh maken.

Ick weet 't en is geen roof, waer op ghy koningh l°c

Het is des Heeren krijgh dien ghy van herten voert

.

Laet ftroopers uyt het wout , laet onbefchofte bouven

Met rooven , metgevveit hetganfche lant bedrouven

;

Ghy hooger van bedrijfen beter van gemoet

En ftreckt geen handen uyt tot ander lieden goet

.

En (choon daer eenigh menfeh is tegen u verbolgen >

Die met een vinnigh hert u koningh (al vervolgen

,

V ziele niet te min die fal in Godes hant

Ganfch vaft verfegelt ftaen > ten goede van het lant ;

Maer die u tegen zijn > en fnoode rancken drijven

En fullen voor den Heer niet ftaende konnen blijven

.

Hy die haer flim bedrogh en lagen onderwint

Sal wat u deren kan verftroyen in den wint

.

Maer (als des vyants macht (al cenmael zijn gebroken;

Sal God ten vollen doen wat door hem is ge(proken >

En als dan uwen throon (al vaft en fekcr ftaen ,

En dat u hoogc naem (al tot den hemel gaen y

Dan fal u ftil gemoet niet anghftigh liggen vrougen >

Vermits te defer tijt u knechten yemant (lougen

,

Ofdat hier eènigh menfeh is in het lant verkort,

Ofdatter eenigh bloet uyt moet-vvil is verftort

.

Ick weet ghy fult den Heer hier over namaels prijfe*1 '

En met een vrolick hert hem danck en eer bevvijfen •

Ick weet dat ghy met ernft , door luft en heyl verVL"
c ?

Mijns u geringer maeght oock dan gedencken

Met dat Abigil fvveegh gingh David overleggen ,

Wat op haer foet gepreek tot antvvoort is te feggen ' A.

LofGode ( fey t de vorft ) die in der hooghten vv*cC

En u te de(èr ftont totmy gefonden heeft . 0 C
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Gefe»
DAVID TROUWT ABIGAIL.

Dat

zy nec vvoort door uwen monc gcfprokcn

,

uy« te rechter uyr mijn opfet heeft gebroken

,

Regent zij t ghy felfs , die heden hebt belet

,

bacj j!

door menfchcn bloec my niet en heb bcfinct -

sooI^
C
?
n cvvijficl aca, vvaertghy nietaen-gekomen,

Iel l!

1C UVVen man bet kven afgenomen

,

^ ^e door het fvveer-t gedoot op eenen dagh

MaCr r
Vat in Ll gc^n een man gelijcken magh

.

S
°° vvip u.

m UVVCn C> vvl^

'

otn uvve vvijk recaen
>

I^
1 Iclc defen hoop tc rugge laten treden

.

Ve

V nocn boven dien ontfangen u gefchenck

,

^yke
US

'
clc °ver 11 Seen onneyi nieer en denck

.

Q)y ko

ert(^n wederom , en hebt gerufte finnen

.

Siet y

£ 00ck: *°n(jer ^eert een leger overwinnen

.

Sie
c
^ CCU ^°etC t0nö^ 5 en ^aer beleeft geklagh

,

^s Davj
at ecn vv ê vrou oock °P een Heir vermagh

.

^ic
tiU i

beflooc , ecn deel van fyne gaften

,

En
2i

mettci'

hanc in Nabals have taften

,

Ve^ ln naren geeft ten beften niet gefint

,

K
ey

Vis C? j
onSe vrou by hem genade vint

.

rMdu arC" raCt macr hacld^mogen gelden )

öaer v
Ioet gevloeyt op al de naefte velden

,

t oev
Vas maer ft°fs ^ veel ( foo wer t het ftuck gevat

)

oyt befat

.

y Vvoudc
gCVVeeft beleyders defer faken

,

bat vol
0

?
n<aer cen a^L,s ^aer dcclingh maken

,

h
^
0t luft

r Nabals goct , en dat de jonge vrou

T
C
Voi

'ft n

e

?
Cl^~vcrdn

J
faen David vvefen fou

.

?Ceren v
e

.

ven-vvel g^oot de rappe benden

K ie
rdevl ?

C

f^ en nacr hct neu'

te wenden

.

D
°ch n

7 aen llet volck al vv«u Abigil gaf,
«ntner ( haer ter eer ) voor hem een weynigh af

Daer



i 3
8 DAVID TROUWT ABIGAIL.

Daer fchickt figh al het hcir ontrent de dichte boomen>

En in het groen gewas > en aen de koele ftroomen ;

De tafel is het velt , en ftoelen 't jeughdigh gras y

En niet een menfch en fcheyt , voor dat het avöhc W^s
•

Abigil , onder dies in haer bedrijfgekomen >

Die vint het ganfehgefin met blylchap in-genomen >

Bevint door al het huys gelijck een koninghs

Een yder is verheught • maer Nabal aldermeeft .
•

Die hadde fonder mact en boven mcugh gedroncken

*

Soo dat fyn grilligh brcyn ten vollen is belchonckcn

.

Ey fiet wat defen man en menigh menfch gebeurt > {i

Hy fvvom in cnckel vreught,vvanneer hem dient

g

c

Abigil figh het aen al wat de gaften deden

,

En hoefegaen te vverek, en inde bouten fneden

,

En hoe het macghden-rot,een harders deuntjen {bng 11 '

En in het groene fat , ofaender hcyden (prongh >

En hoe dat Nabal woelt > en yder dede drincken ,

En ftracxal wederom een vollen beker fchincken .

Maerfy, terwijl hy bralt, en feythem niet een vV0°

Wat David had beftaen > en hoe hy was geftoort •

Doch als hem naderhant en aen fyn rauwe knapen

De broeken zijn verteert > de dampen uytgeflapen*

Soo tijc het wijfte werek , en feyt met hculfen v^O^ft

Dat hem geweten dient , en haer te feggen ftont

:

Het is genoegh bekent hoe Davids rappe benden

Ons vee geen hinder doen , ons kudde niet en fchend^
11 9

Maer datfe vreedfacm zijn 3 en datter niet een be^
Voor diefte, voor gewelt ^ ofander hinder vreeft-

Noch weet ghy > weerde vrient > hoe David al te voi'
cia

Is uyt des Heeren naem als hooghfte macht gekorefl >

En dat hy mettcr tijt , nae menigh ongeval

,

Eens rechter in het lant
> jae koningh vvcfen lal

.
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DAV.ID TROUWT ABIGAIL.

^mct*
100

^
cvcn ""vve^ > wanneer fyn boden quamen ,

'39

y

erecht,

cchc

He?^ ^CUS Sc^aec toc ons ^aer toevlucht namen

En h •

manhaftigh volck ganfeh qualick af-g-

Ho G i

av^ u
yt-gemacckt gelijck een boofen kne _

Et) rn^
Va

^" n *cc
Scvvce^ C nae dien u dienaers faten

,

T />

Cca Vo^n monc van onfe kudden aten )

Öie |i
cen*gh deel acn 0̂0 een trouvvea Yriont >

T
is j

a
'let ganfche lant en ons ten goede dient ?

VC n nutte kunft voor die by menfehen leven

y^
eQcken als het dient , en vvech te konnen geven *

D^
nt

tc rechter tijt fyn hant ontfluyten kan ,

%y v

ls Cen vvel-gevvilt , een wijs , en gceftigh man

.

^^cn
CCCt CVeri ^ > ^aÉ uvvc rauwe zeden

£n^
ant Van het volck en konnen zijn geleden 3

S0o ^
U
Sr^igh hooft in vollen brant ontfteeckt

,

*C

khcbb
a 's een*gk menfeh u niet te pas en Ipreeckt

.

^t
0tec

C menighmael > oockmccgeftonc tranen >

^Uer

er acrt bcvlijtight acn te manen >

Hn br T
at ick °yt ^egon > gty hout li wrangen aert

,

V
n^t e

^
C
J U^ cvcn k°

> S^y te voren vvaert .

tv
vifl*

° UC^C
^
Cs J ^

cus cn vvc ^ te
^P

re^cn

^ da
Cn ongcmac^ >

en quade fla^en breken

,

een fel en vinnigh vvoort

,

p bebb Ileden fclfs cn ftllle 1Innen ftoort

, en op gevvifTe gronden }

^c
^hebK

CVen
Ŝ ten vo^en ondervonden

,

> ïnwat
^

S

e^ clc Se îen °P eencn ^S" >

u'^hert j
CC

r
vinni8n vvoor t

> en foete tael vermagh

.

dat h i

nrickter a$ vvannccr ick gac bedencken

,

0^
ct leger quam , om al het huys te krencken >

hu,
S

5 cn ganfeh het dorp > te brensren in den noot

,

IV
°orallc

"

rp
& .

ie dingh te geven aen de doot,

'Ten



m
Ho DAVID TROUWT ABIGAIL.
'T cn ware Godes faanc , tot ons behout genegen ,

Het quaet had af-gekeert , door onverdienden zegen

.

Gewis het ganfeh gefin dat lage nu vermoort ,

En ghy intftofgedruckt, eninublbetgefmoort.

Want als ghy vinnigh fpraeckt toe Davids trouwe knectl

En dat
fy

haren heer des gingen onder-rechten

,

Doen weit fyn geelt verruckt , foo dat de goede vont

Nae vvraeck , en ons bederfmet al de finnen dorft-

Hy liet van ftonden acn den feilen horen blafen y

En ded' het ganfche rot van (pijt en wrevel rafen ,

En daer quam fiucx het heir met raffe (chreden aen>

Met opfet ons gefin , en u voor al te flaen

.

Ick 3 hier van onderrecht 5 ben , na mijn kranck verm°g
cl1 '

Tot David af-gereyft y en tegen hem getogen ,

En God heeft mijn gefineeck gegeven defe kracht,

Dat hy is van den fpijc tot beter fin gebracht.

Wel , geeft den Heere danck , en vry met volle leden >

Dat u des levens draet niet af en is gefneden

,

En , wat ick bidden mach , betracht een beter aertr

En vvort een wijfer man > als ghy te voren vvaert *

Men leert uyt ongeval
,
uyt druck , en harde flagen ,

Hoe dat men leven moet > cn figh behoort te dragen .

f[;

Doet hier dan vordeel met. want die uyt droefhey c ^

Die vint fyn ongeluck in blyfehap omgekeert

.

Als Nabal 't ftuck door-fagh gelijck het was gelegen

,

Soo is een koude (chrick hem op het hert gezegen > . ri

'T fchijnt dat het levens-vocht hem in de borft vervr*
e

.

Soo dat hy neder zijght , en alle kracht verheft

.

Siet daer een menfeh vervremt van alle goede zeden

;

Hy danckt de vrouwe niet voor haer belette reden , ^
Noch voor haer wijs beleyt, noch voor haer kloeck

c

Soo dat haer foet bedrijfals roock daer henen gaet . p)
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DAviD tr °u\vt abigail.

c net flimfte was , geen ftem en vvert verheven

,

'4'

O

te geven .

°or des Heeren gunft een danckbaer hert te

SjJ

°cumm fteIt Nabal Vaft , dat hy na defen rijt

^athvn ^" Scmoct »
en noeden voor den fpijt

,

b
at:
J Ij

^
vij^er zijn , en fachter leeren {preken

,

DiH
Cr ^°Cn 5 en vveeren fyn gebreken

.

Sy j

hem vvel becaemt ; macr neen , ó leyder ! neen 3
-

Ene
ertj

C?

'

s a^ een hlock > fyn geeft een harde fteen

.

So0
tniende fon cpam aen den hemel fchijnen

,

Q0j ,,

nien ak een roock fyn bange ziel verdwijnen

.

Dlc ^

lo«gh hem dat hy fterf. Siet hier, ó vrienden , fict l

de vverelt in , de vreughde baert verdriet

.

£n dac
V*Ser door het lant , dat Nabal was geftorven

,

Dit r

C JOnRe vrou haer vryheyt heeft verworven

,

Eti
f ^c n̂elle Faem , als met een vollen mont

,

*ty vVas

CnaSu001
'det-eern: , daer hy op fchilt-vvacht ftont.

^Dav-Ï
U ^UP S Se^ > en hadde'lange dagen

Hy fi

1 ongemack en enckel leet gedragen

.

h^ lett'

t ^0en °^ ^Cn vveS^ cen vveynigh uyt het heir,

V Vv
«ind \^ ^D

'
3croeP en Pa^ °P fyn geveir

.

Cl1
e
ynd ï

aC° Dergh> en gingh een deuntjen fingeh r

Al ij^p
c de flacp hem niet en fou befpringen

.

^et
Bli i

nt in roer » hy voed een ftillen geeft ;

Jckt uyt fyn gefangh } Jat hy den Heere vreeft

.

I

G E S A N G H
een

x*igbfman op defchilt-vvachtftaendc.

1
y0ns

igMnftebiet.

Op de wijfe

,

ImmuneJi
* belle Dame, ére.

Wilt u tot onfen leger wenden

,

Waer dat hy figh ter neder ftelt ?

En hout de wacht voor onfe benden >

Wanneer wy trecken in het velt

.

En het ons wallen

Niet overvallen

,

Noch door verraet > noch door gewelt

.

3 Ghy
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DAVID TROUWT ABIGAIL.141

Ghy kent des vverclts groote wcrcken

,

Als fchepfels van dijn eygen hant.

Ghy kont oock inder hacli bcmercken

De gronden van het ganlche lant

Laet uwe ftrakn

,

Maer neder-dalen

,

En j Heer 3 wy zijn in goeden ftant

.

Onsfweert en kan ons niet befchermen
^

Daer in beftont noyt onfe kracht

.

Ghy wilt maer onfer , Heer , erbermen 3

En hout voor ons geftage wacht

,

Soo kan noyt quellen

,

Noyt ons ontftcllcn

Al watter hindert in der nacht.

Laet noyt den fiaep mijn oogh beWP
Terwij 1 ick hier dus cenfaem fttf *

En laet noyt vyant komen fluypen >

Dat hy my in het duyfter flae

.

Laet my de finnen

Niet overwinnen >

Dat ick verkeerde wegen gae

.

Maer t'wijl ick hier ben om te

En dat ick vlijt noch moeyte lpa

Beftiert , 6 Heere , mijn gedachten?

Dat ick mijn eygen ziel bew^r

.

Sent uwenfegen
Op mijne wegen 3

En hoet mijn geelt Yoor hels g
e 1

Terwijl de krijghfman fongh begon de Con te rijfen >

Om al wat duy fter is de menfehen aen te vvijfen

,

En fiet y een harders knecht, die na fyn kudde ging^

Die (prack de lanfer aen> en feyt hem alle dingh

,

En fey t hem boven-al , hoe Nabal is getreden

Den wegh van alle vleefch > en > van de doot bcftrecfctt*

i Den leflen adem gaf, en dat fyn jonge vrou

Is Tonder eenigh kint gelaten in den rou

.

Iuyft op dien eygen dagh was David op-gerefen

,

Om vroegh op fyn bcjagh , en in het velt te vvefen-

Hy ftont alree begort met fyn manhafrigh fvveert >

En figh voor hem getoomt een fris en moedigh pe^
4

Maer fiet in defen ftant is Kenas aen-gekomen

,

En fcheen aen fyn gclaet met blyfchap in-genomen -

.Ju

Hy buyght hem voorden helt, hy biethem goed^1 *

En ftort hem in de borft dat op fyn herte lagh :

Geluck , ö machtigh vorfl: , u leet is nu gewroken >

V fchaemte wech gedaen , ons fmaetheyt af-gebrók^'

Sict ! Nabal is gereyft nae t onder-aertfche dal

,

Soo dat hy nimmermeer ons weder hooncn (al *

Het was hem acngedient , wat erhy had voor-geno^
11 '

En daer uyt is een fchrick hem Vecrdigh over-korncn > f
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Eeaff1

DAVlD TR0UWT abigail
En i

vo
* diePen angft

»
k° dat ny neclcr viel

,

So0 v

C

,

de Vorft het vvoort quani in fyn oore zijgen

,

Lof f
y fynen geeft tot in den hemel ftijgen

.

En
'

CytV > zy den Heer , die mijnen vvegh bevvaert

,

Öicn
cn vvrake doet aen Nabals harden aert.

£>o0r f jf
n 0ogenbIick hy voelt fyn jonge finnen

p
c*diep

gcpeys in ftilheyt overwinnen

.

Als

^gaïl
» cn naren ro°den mont

,

Hy ?
de Jonge vrou hem voor het ooge ftont

.

^ho^^^haergelaet, aen haer bevallighfprcken,

^boT
tCn tn01K

fy
11 gmm ĉhaP wift te Breken

,

Al Vv

C

l
rccnten kon , door heus en wijs beleyt

,

p
y y

Oelt

a
,°°

r OQVerltanc by Nabal is gefeyt

.

^
fyi,

U
' gePcys fyn ganfche ziel bewegen

,

En Vv
lllnignmergh dat wort tot haer genegen

.

n ^ QbtrT*
langl1 vcrnacl ? Hy maecb een kort befluyt

p gïcn t

eySen dagh cen deel geCanten uy t

.

Het
ec

°ï ï^
aon °P

'

die gaen AoignI gieten

,

En seln

n ll
jde tacl haer droeven ftact verfoeten

.

V
öic koo»h!

n VVien d° V°rft den Iaft had 0p-gelcyt,

h
Vv
^fey° f if

m Voor dc vrou
'
en heefter dit gefeyt t

^ fyn h
13106111

*
^cc^ onfen

Prins bewogen »
S°°

dat f
00gCn

Sec^ toc uvvaerts heeft gebogen

,

V\^
les

Óac
inni

S'1 nert u vvarc Ue^e draeghr
;

rXy hcbL
U
,£
root gcluck » indlen het u bchaccht

.

*
v
vütC j°

•

laft
» 11 dlt te komen feggen •

t PHns H
tlgh ftuck na reden overleggcn •

H dien
het

U aCD fyn onverDroken trou »

l s

y die
«ï »un(i

aIc
'

vvort fy" ecnte vrou

.

t0t
C
*«V ft

VCrfocckt is tor de kroon geboren

,

01 *t gefalft , en tot het rijck gekoren

.



144 DAVID TROUWT ABIGAlL.
Sooghy hem i

Ghy

unncn vvile u trou

.

zijt van heden aen prineefle van het lant

.

rechterhant <

Dend vvaer ghy voortijts vvacrt, en vvaer ghy ftaet te

Indien maer defe kans voor li vvert vvaer-genomen

.

Weet dat u dit eeval tot hooeer ftaet verheft >

Soo ver Ierufalem uw' Maon overtreft

.

Ghy , die te voren faet te midden in de fchapen

,

Sult vvooncn in het hof, en by een koningh flapen >

Sult harderinne zijn van Iacobs hoogc ftam

,

En van des Heeren volck > het zaet van Abraham •

V fal geen nortfe kop , geen vvint-geck meer ontftel^*
1 '

V (al geen grilligh hoott de teere (innen quellcn

Een wijs een deftigh vorft , een (piegel van de deug
11

Die fal een troofter zij n , een Ieyder uwer jeught . ^
Bedenckt hoe veelder zijn , oock van de grootfte vrotfv

Die vvenfehen van den Heer, aldus te mogen trouW^
1 '

Maer Coo een hoogh geluck en is voor yder niet

.

Ghy daerom neemtet aen , dat u de koningh biet.

Abigil op het vvoort die liet haer neder zijgen

,

En fcheen een diep gepeys op dit verfoeck te krijgen •

Sy weet wie David is , al lijdt hy tegenfpoet

,

En fielt het voor gewis , wat hem geworden tv°ci
'

Sy weet , dat alle daegh geen goede ftonden kornen

1

En dat een fchoone kans dient vvaer te zijn genotf^
11

'

Sy weet noch boven al > dat God is metten man >

En datfe mette vorft niet qualick we(en kan .

Sy fpreeckt dan in haer felfs : God geve (ynen zegen >

lek vinde mijn gemoet tot defen helt genegen

,

lek (ie hoe dit geluck my van den hemel daelt

Bn dat op defe kans niet langh en dient gedraelt . u

Het is des Heeren werek , dat Coo een machtigh ko
nl ?

Syn oogh heeft laten gacn op mijn geringe woning 11
> P



DAVID TROUWT ABIGAIL. Hf

VV |
ayid overmy fy

n ec*el nerte ftrcckt •

Sy^ *
.

aen
* ick neem den gangh daermy den hemel trcckt

.

Sy fpr

haer het rot van David uyt-gefonden

,

ïck b
° ^ mannen aen » ^aer tc âmen ftondcn

:

Vy
C
°j
manhaftigh volck , voor uwen vorfl: bereyt

,

Hti
acn

p°P fyn bevel , op fyne dienften panen

,

Ic^J
n
,

Rechten felts haer moede voeten wanen >

En, n
m evgen zi

J
n in vrcughc , en fvvaren rou

,

^ctfton

1Ct ecn Vvoor

c

ge ĉyc ' ick ben fyn echte vrou

.

^ k
ieft

D

f
C ditg<#reck > dc bruyt gaet haer bereyden

,

Sy
ti^

ljtmaeghden uyt , en doet haer foo geleydcn.

En J
Coc David in , foo veerdigh alfle kan

,

y °nthaelt de vrou gelijck een echte man

.

'T

T SAMEN-SPRAKE
o p

HOYVVELICK
VANDAVID
E N

ABIGAIL.
W Kort begrijp evanJe ruohenèf fmen-fmk

.

Of een vrouwe qualick van haer man
magh fpreken , en wanneer ?

Wat van weduwen te trouwen te ge-
voelen is ?

Watter beter is, een quaet ofgoe't mans
na-gelaté weduwe ten wijve te neme?

Offet goet is door tuflehen gefielde

perfonen een houwelick te wege te

brengen ?

8, Van

Of'C er
'» verft' "V11

,?" tc nemen

Of"
ndea

is
J*n droncken man ver-

l
Ctl vro„

eb«alcnï
° f«0^»

e
>'et ™g» verfchenc-

^'etcnvan denmaoï

6.
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deelt te maken,foo fie ick hiereë^
t^8. Van houwelicken van State , en bruyts

in 't harnas te beflapen

.

9 . Of een gehoude vrouwe yemant magh
beloven te trouwen als haermanïal

geftorven zijn , en of , fulcx gefchiet

zijnde, ende de man geftorven wefen-
de> fy nvt krachte van ibodanigen be-

lofte gehouden is de trouwe te vol-

trecken

.

10. Of een man fyn wijf byteftamenteaen

een ander magh befetten

.

P H 1. Neemt my ten goede , weerde
Sophronifc, e , dat ick u geen tijt en geve? nae

*t lefen van defe gefchiedenifle yet te feggen.

want ick oordeelde , dat ghy , hier op u be-

dencké openende,dade!ickfout fpreké op de

gelegentheyt van't houwelick van David en

Abigaïl, daer van wy de hiftorie hebben ge-

lefen, daer ick wel eerft een woort wilde

hooren over het houwelick van Nabal en

Abigaïl , en dat op defe twee vragen, te we-
ten , Eerftelick, of Nabal wel dede een wijf

tc neme lheger ende wijfer als hy felver was

.

En ten tweeden , of Abigaïl wei dede , een

man te trouwen minder in verftant als fy ,

dewijle fy hem voor haer hooft en vooght

hadde te kennen , gelijck alle vrouwen fulcx

toeftaette doen

.

S o p h. Hier foude veel op te feggen

vallen ter eender en ter anderer zijde? weer-
de Philogame \ maer om daer op niet Jange

teftaen,als buyten onfe hiftorie wefende,foo

iflet kennelick, dat in alle manieren Nabal in

defen ganfeh wel heeft gedaen voor hem en
de zijne, want té ware lake geweeft dat fyne

Abigaïl van meerder befcheydentheyt ware
geweeft als hy felfs , foo hadde hy én fyn ge-

heel huys gewiflfelick in den gront uyt-ge-

royt ende bedorven geweeft , gelijck ons de

jegenwoordige gefchiedeniiïe klaerlick uyt-

wijft. En wat het geheel beleyt van dit hou-
welick aengaet, my dunckt, dat het felve een
geftalte heeft gehadt na de regels, die eenige

geleerde , en onder anderen 00ck Erafmus

geerne in de houwelicken fagen in-gevoert.

P H 1 . Wat ghy door die regels verftaet ,

weerde Sophronifc, e, en weet ick eygentlick

niet. Maer wat my aengaet , foo meyne ick,

dat dit houwelick ftrijdigh is geweeft met
de gemeene gronden, in gelijcke faken altijt

geprefen, en voor de befte geoordeelt. want
ichoon de meefte gelijckheyt van gelegent-

heyt en genegentheyt tuflehen de gehoude
pejfönen de befte houwelicken wort geoor-

aé d'ander zijde Nabal dwaes en Q»?
0f

(<

daerenboven norts en dwars . J$
grooten ongelijckheyt tuflehen neb ^
eengoet houwelick kan maken ?

ö

ganfch bedenckelick te wefen •

S o p h. Erafmus, en eenige v ^
licke mannen zijn van gevoelen?" \o

welicken de bequaemfte zijn j

de gebreken van den eenen doo

geftalte van den anderen konnen fc ^
ofte immers verfacht worden ;

c ^
meynende felve, datfoowann^' ^
te open van hant ofte te quiftig"

1

J^jd
een vrouwe dient die wat vaft-

.y 0\\^

fchaers is. Als de man ^ na ^ b^i
loopende is,dat hem dan ee vr°u?

t ,
W$

toe-gevoeght te werden , die frcl

v)0i
langhmoedigh is . Als de man ÜLjjcflr

ende woelende is, dat hem een ^
ftil en gefet is . Als de man wat tt^ -

$ ,

weynigh begrijps of te flap gef°JLge*
hem in dien gevalle een gauvve > £

•

pere en deftige vrouwe vann0j^<^
deelende voorts in't gemeyn , uC<f
gefin niet wel en is fonder (00

&
vermenginge. . v$ m,

P h 1. Maer foudet niet bct

^e e^J
huys geven , indien man en vrou*

fint en van eenen aert waren , & $
reëeL r IrenV^i"

S o p h. Wat den uvtterlic>%o*
c

de rufte van 't huys aeneact ,
die £ A „,

i~ «i::^uui... ..JL n*rt e.W>
c

dat door gelijckheyt van aert en^ ^
heyt beter gehouden kan werden >

n
^\

den oirboir van 't huyfgefm en ^ %

i>

van
5

t gemeene raeckt, meyne 0p ^
gevoelen van Erafmus beter& $0
vrede van de huyf-houdinge

vverde door dufdanige °nSc Ln^u
aert , foo iflèr grooter befche) ^
noode, opdat yderfyn Par5%f4i^
begrijpé, wat beft is voor deW ^cK
Phi. T is foo ghyfeg^ler€

phronifce . want ick hebbe * ^
wijfe lieden hooren leggen? j^e^.
tc doen gevoelen als ghy S^^fo^
meefte kunfté ter werelt is. V^r

ef»
ick , dat my aen alle kanten m
heyt voor komen dingen , ri^^li1

dencken zijn, en onder de ïelv
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enf

ult vt^
n hebbe

'
e»ghy vry
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loor ick dat ghy Abigaïl
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der fynen weten , wech te fchenckë , en daer
pafle ick op een goet Duyts fpreeck-wooit

,

Es feint bofe bennen die aufz leggen. 'Tzijn qua-
de henné die haer e) eren buytens hu\s gaen
leggen . En dit dunckt my te meer hier te

pafle te komen , vermits fchienkagien , ko-
mende van een vrouvvcn-hant , van allen tijt

als verdacht zijn gehouden-gevveeft

.

Geen vrou en kan aen yemant fchencken

,

Of wis i'y moet haer eere krencken
.

Ten tweeden merek icfodat Abigaïl qualick
fpreeckt van haren Nabal ,ten aenhooren van
Davidende fyne mannen , en gedencke daer
by dit Frans fpreeck-woort : QumA unefem-
me bUfme fon mari eüe dtmande U dance ds

fon voifm .

Als 't wijffpreeckt qualick van de man

,

Gevoelter niet ten belten van .

En noch is my te binnen gekomen in't lefen

vandéfe gefchieduiiflè , dathetonbetame-
lick wasjdatfe foo haeft veerdigh was om jae

te feggé , en David fyn verfoeck toe te ftaen,

als hy haer ten houwelicke dede verfoecké >

fondcïïmge gelet,dat fulex gefchiede ganfch
onlanghsnae haers mans overlijden. Oock
kan ick noch al meer feggen tot haren lafte

;

maer wil het voor dit mael hier bv late , ver-

wachtende , hoe ghy al dat nu gefeyt is voor
haer gcet fult maken .

S oph. Ick bekenne,goede Philogame,
gelijck al het gene , dat ghy hier tot nadeel
van onfe Abigaïl hebt voort-gebracht , vry
wat bedenckens heeft, dat aen de ander zijde

al het felve , tot hare verfchooninge 5 wel is

wech te nemen , als men inficht wil nemen
op de omftandigheden van de geheele fake

.

want watae.igaet , dat ghy voor eerft meynt
by haer qualick gedaen te zijn > de goederen
hai es mans buyten fynen weten wech te ge-
ven, daer tegen koomt in aenmerekinge, dat
de wijle Abigaïl hier in niet erger en heeft
ghedaen , dan als een koop-mans dienaer

,

Ichipperof diergelijcke doet, die ten tijde

van eé groot tempeeft over boort werpt een
deel van fyns meefters befte koopmanlchap-
pen, om de refte te mogen behouden . Wat
net tweede belanght , en dat fy haren man
mifprijft, hem een dwaes noemende, dient

gelet , dat , gelijck fomtijts yemant kan ge-
prefen werdé tot fyn bederf, iiat van gelijcke

yemant fomtijts gelaeckt kan werden tot fyn

behout . De vos ( leggen de fabulen
)
prees

eens den haes , ten by-wcfen van den leeu >

vermits fyn leckere bouten en malfche len-

T z denen

,
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denen , en mifprees tenfèlven tijde fyn wijf

,

datfc mager en tay was . Wie van beyde

meynt ghy wilde hy behouden ofbederven?

De fake fpreeckt felfs . Dat Abigaïl haer

man een dwaes hiet en ftreckte tot geen an-

deren eynde , als om hem tebehouden,ende
op dat David geen hant aen hem en foude
leggen , als deifclfs gramfchap onwecrdigh
wefende, hebbende liever haren man voor
een dwaes te doen achten , en alfoo uyt het
gevaer te trecken,als hem voor een wijs man
te laten dooden . Soo hadde oock David
ontrent dien eygen tijt liever , voor een nar

aengefien te worden in 't hof van Achis ko-
ningh tot Gath , als vooreen wijs man in 't

felve hofom dé hals te rake.
(
i.Sam.u. /

)

Beroerende het derde van dat ghy meynt,
datfe te veerdigh is geweeft de acnbiedinge
van David aen te nemen- daer tegen is te let-

ten 5 dat men in oude tijden de vryagienfoo
grooten fwier niet gewoon en was te geven
als wel hedenfdaeghsjblijckende uyt de hou-
vyelicken van Ifaac en Rebecca , Moyfes en
Sjphora, ObedenRuth, Tobias en Sara,
die al fonder groot beflagh zijn toe-gegaen

.

Het welck ten aenfiene van weduwen en
groote princ,é infonderheyt plaetfe heeft ge-
haat 3 en noch heeft. Mier of dit is gefcraet

korts of lange naer het overlijden van haren
man en kan niet fekerlick uyt den text wer-
den beüoten,en is te dencken,dat David haer

Cérft heeft laten uyt-treuren , en dat hy nad-
eer naer ten wijve heeft verfocht , gelijck

by liem te aenfiene van Berfeba is gehandelt.

( De jute annus lnftu$ ftrvandus muiteribus ( L.

*.C.defectmd.nupt.Semcaepifi. 63.) Nee obflare

diftaApofloli Rgm. 7. & f. Cor. 7. contra com-
munem Canomftarum opinionem , ^Arnifzus in

traftat.dejureconnub. cup. j. ftèl.4. num. s.

mtiltii affèrit . Sed principes iüa non cttrajfe, &
fretyidas adfefe traxiffe ibidem exempHs tefiatur.)

Of muTchien magh hy gedaen hebben als
het Frans fpreeck-woort feydt , daer mede
het oudt feggen van de Spaengjaert over een
koonit : La vtfue avec ie deutl, & lafilU avec le

tnorveau

.

P Hl. Wel , laet ons dan van Abigaïl ons
af-icheyt nemen,ende het ooge eens werpen
op David. Voor eerftdunckt my bedencke-

lick geweeft te zijn voor David ,* ee weduwe
voorfynpartuyrte verkiefen, ende dat van

een lbo felfamèn hooft als Nabal is geweeft >

wiens gebreken fyn weduwe lichtelick aen

Dayidten houwelick foude hebben mogen

brengen, gelijck by deoucfc^>
weduwen niet alleenlick haer y^tt*
oock haer voorleden mans reyie ^n*

den houwelick veel plachten ip * ^
lek fie oock,dat de Ifraeliten

van 0 ^^
<

licken van weduwen ten beften » ^
ben gevoelt. Van haer Prief^^ïï&f
dat hy gee weduwe, noch verito^^
gefchoffierde, noch hoere, maer

^
ïvns volex ten wijve moet nern • M
;*.E;ech.„.J.) Oocklf

, .>"i
Ifraëlité eenige ftedé ofte lan*^fffÊ
veel zijn gewoon geweeft> flie^^ t£

H
v

by mannen gelegen hadden om j^i

pen , ende de maeghden alleen ^
ehouden. (Ne memimrintF'F' fl#1%d
%tum

y ait Hier, ad. F*Mol*0-J
t
tatum

felfs mede by hun is ge f

van haer eygc volck,a!s te fie^l

. -j,
(

delgen vande ftadt Iabes ^^rnrtg
2i.ti.) Soo is dan de vrage ,

0 jjr

recde zijnde een gefalft^ff)^MCJ
wel dede,een weduwe,ende

io»
^ nm

den roeckeloofen Nabal, te * IP ^
nt hier e&

S O P H
ee wijtloopigh gèfpreck, dat ^,f?jr
kens weerdigh is. Maer v°°\^t> %'
trouwen van een weduwe beiJ^'j
vinde, dat veel geleerde daei v

^Iffl
righ niet en zijn , als fomnng^

fe $
ofj

jongelingen, die meer op we

vvelftant van de ^¥'hffl^ 1^
zijn gewoon te ilaen .

lek
f i^fiffi

briefvan onfen Erafmus? g
elc

. r
eü

Penfionaris van Haerlem ? SeV er v'^W'
1

mas Morrn , die groote Can<*

n ?
Jat: >KJ

lant , gewoon was te ^gg^^ ce

hy hondert vrouwen voor - ,

oC
i.

hadde, dat hv niet eene
jonge

aJ weduwrn foude verlaefen

>

1^ p ^
die foete man figh by de

. r̂0
ü^*

f^^Uo.,? -,c een Je', „rtfi^
1

,

den. Hv oordeelde van , gt p*-^
de peerden , en meynde ,

d» " ^ n»
w/

befe, Setemt,enwel-ge^el)
o^

tot hem te nemen , als een «K ^„g^ f

enweelighmeyfienin huvs ,

e„ ( ^
Phi. DeW^'SU^

yelckeghyalvry^elP ^den ) die en zijn nochtat» J metf»
1-deweduvven.Ickfie^

1

voor
al voorvalt ftelt.

Een hii>-s dat is gemaeckt .
een^ uttc&^

'

f$

Dat acht men over al voor wonder ^
Een fchoen die aireede nae ee
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L
eer

fen ftff
?.°mê n

.

ee ft moet niet alleen door een derde perfoon werden gedreven en
gefioten,en wat u gevoelen derhaiven magh
wefen.

Soph. Om kortte fprekc,PhiIogamc,
geen bode beter als de man felfs. In de eerfte

infettinge des houwelicxfchiep God niet al-

, yi
leen de vrouwe , maer brachtfe en fleldefe

of doch '
nu tiaer Iatende > voor Adam ( Gerief. 2, 23. ) ten eynde hv fien

K.} -
eniant go

Wat van beyden beter z y , mochte met wien hem te verfelle ftonr^ My
)l

an een znirï? r
w

fi
yf neme een we~ dunckt > dat een vrouwe ofte oock een man

' ;hman>ofte aen te nemen door boden, door gefanten

,

en diergelijcke tuflchen-geftelde perfonen ,

fonder malkanderen geilen en beademt te

hebben , een ganfch bekommerlick fhick

wercx is , en veelderley ongemacken onder-
worpen . want neemt" datVemant laft heeft

gegeven om uyt fynen naem een houwelick
te gaen verfoecken , en oock fluvten , en dat
hy daer nae berou krijght , en fchrijft f\ n laft

op, als het houwelick al geHotenis, wat
dunckt u , fal het houwelick beftaen « Ofte
in gevalle hy aen een jonge deerne gefchre-
ven heeft, dat hy haer fyn trouwe aenbiet,ea
dat fy fiiicx aen-heemt,met kcnniffe tóft van
getuygen • maer, eer fyfulcx hem kan laten
weten, fchrijft haer, dat hy van fin verandert
is . Siet , wat een ongelegentheyt

!

P H 1. Even-wel lbo vinden wv, niet al-
leenlick fulex by de oude veel géfchiet tc
zijn, gelijck ten acnfiene van Ilaac en Re-
becca

(
Genef. 2^ ) een merckelick exempel

Wèrt gevonden , maer hedenfdaeghs onder
de groote noch is gefchiedende . (Cypr. rap.

S>> §.2*.
)
Gelijck men weet, dat de felve

op andere lieden oogen, en op hetgeficht
van een contrefeytfel alleen vceltijts haer
houwelick zijn gewoon aen te gaen

:

Oratum mifi proeeres
, qui proxima nobis

lura temnt. fateor, Sttlico
)
non parva popoftu

Ick heb fiier uyt het hof veel princen af-gefonden

,

Die hier benevens my in vollen luylïer üonden ,

Op dat n.yn hoo<>h verweck door hë mocht zijn ©cdaetl
lek wenlch een deftigh doek. Godlaet het wel vergacn"

S O p h. Aengaende het exempel van
Ifaac en Rebecca , in al dat vverek iiet men
als Codes eygen hant en beleyt , behalvei>
het nae bloét-vervvantfchap , èn vermoede
kennilTe tufichen de felve twee perfonen •

fulex dat daer uyt geen regel te trecken is

.

Maer vyat belanght prinsen , koningen , en
diergelijcke uyt-muntende perfonagien,de-
vyijle de felve'als aen haer rijeken gebonden
*ijn, endatderfelver af-wefen ganfch be-
kommerlick is voor haren ftaet, foo en kon-
* 3 nen?
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nen der felvef houwelicken niet wel anders

beleyt werden,als door tuflchen gaende per-

foneigen onderlinge af-beeldinge, ter weder
zijden toe-gefonden . Maer ondertulfchen

hoort men al dickmael: Le diable depeintre m*a
trompé. En té meet niet vreemt geacht wer-
den, dat foodanige houwelicken in af-wefen
van den bruydegom werden gefloten , de-
wijle de bruyt oock , in 't af-wefen van den
bruydegom , by andere , doch uyt des felfs

naem, dickmael werfcbeflapen

.

Phi. Wel! hoe dat i

S O p h. Door eenightreffelickaf-ge-

fanter,fonderlinge daer toe gelaft van wegen
fyn meefter

.

Phi. Ick en wil niet gelooven , dat ee-

nigh prins oyt ambalfadeurtot fulex foude
willen gelaftén , té ware de felve van gevoe-
len mochte vvefèn als die van Lacedemonié
eertijts werden gefeyt geweeft te zijn, alleen,

lbo men meent , forge dragende om deftige
borgers den Staet voor te brengen , en mitf-
dien wel mogende lijden , dat hare vrou-
wen by eenige treffelicke perfonagien be-
vrucht werden ( Flutarch. in Cic.

)
gelijck

oock yilcibiades een koninghs gemalinne,
ten tijde hy ballingh was by die vanLace-
demonien, ten eynde als vore, toe werde ge-
ftaen , gelijck Plutarchus in fyn leven is ver-
halende..

S o p h. Het gene ick fegge getuygen
ons verfcheyde hiltorien ; maer daer komen
by fekere fonderlinge omftandigheden , die
dé fake buyten veidachtheyt vanonbetame-
iickheyt zijnftellende,dewi'jle het gebruyek
van die van Lacedcmonien by ons in onge-
bruyekisgegacn

.

Phi. En hoe doch,wecrde Sophronifc.e *

S o p h. De bruyt , na gehouden maeltijt

,

danferijen, tournoyen, mommerijen endier-
gehjeke, wert in 't gefichte van deaenjiene-
lickftevan'trijck in haer kamer gebracht

,

ontkleet en in *t bedde geleyt , vvaer by dan
wert gehaelt dé af-gefanter in vollen harnas

,

die in foodanigen geftalte in den naem van
fyn koningh mede te bedde wort geholpen ,

en by de bruyt geleyt , een been tot de knye
toe onder,en fyn ander been buyté het deck-
fel zijnde. In Hefer voegen is Maria van Va-
lois , als fy aen Maxim ïliaen aertf-hertoogh

van Ooftenrijck troudc , beflapen geweeft
by Lodowijck van Beyeren, als Pontus Reu-
ttrus, en andere verhalen, Gelijck oock Poly-

dorm virfilm in fyn Engelfche hiftorie ghe-

EN HOVVVELICK.
li/cke exempelen verhaelt , daer

u) ^
magh , hoe de groote doora^ ï ft

haer bruyts plachten te doen beUap . f
Mars* Valefia in Ludovici BM^rl * ^
mart] & Maximiliani ^AufirU ^
num conveniente , ac folemni priW^

tg

^'
eodem thoroillidexteram tibiam *sf0

^n^
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drialib 3 . )
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üé
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ft
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Phi. Dit kan ick nuvoor^c j
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11
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-) ]e y
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So
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S,"V
|VVas
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- Sa-
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i "dat
de man ^'lve fyn

Ho.^'Her^^oordelick eenige fon-

^&die

n„> aengemerckt , foo
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(h.V^EaenV^^ien dickwils hou-C^^n^ro
K
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f»> o„H
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IKSft
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^ato
'
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edc houwelicken van

S Hv^'t ae
' en wat van feydcn , dat
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"

n
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r oudcrsfchi;hen
°°cklnerdc ongemac-

OVVVELICK.
ken van de grooten in de werelt. Princen en
koningen dochters vinden dickwils maer een
oftwee in eé geheel gedeelte van de werelt

,

met de welcke fy, nae de grootheyt van haer
huys,vermogen te verfellen , en dan werden
fy aen de felve dickmael daer hcnë gegeven

,

fonder malkanderen eens te voren gefien te
hebben, en mitfdien fonder genegentheyt of
liefde

. Oock foo worden de felve dickmael
beiteet aen yemant van een vreemde "eftalte
van lichaem ofte verftant, en dit al uvt rede-
nen van State ( als gefeyt wert ) daer de doch-
ters van gemeene ofte middelbare lieden in
dit geheele werck niet anders en doé als met
een vrije verkiefinge , nae met malkanderen
een tijt langh te hebben om-gegaen, en eyn-
deiick nae gefette liefde en genegentheyt.
En hoe veel fulex foeteren aengenameris
als het andere, kan yder lkhtelick bvfigh
bedencken

.

P H i . Maer my valt hier in ( by de ghe-
legentheyt dat David foo veerdigh figh ver-
toonde in 't verfoeck van het houwelick van
Abigaïl ) dat hy , al van den tijt afdat fy liem
quam ontmoeten , en door haer wijs en def-
tigh gefpreck( AMi*a oratio mirMisfecmins,
feyt hier een geleert fchrijver) fyn oplet ont-
riet en belettede, vry al wat wel-gevallens in
haer moet gehadt hebben , en dat van doen
aen die liefde haren gront heeft geleyt > die
na den doot van Nabal haer opentlick heeft
vertoont. En dit gepeys doetmy indachtigh
worden een feker geval, datickonlanghs
ontrent defe fladt weet gefchiet te zijn , daer
op ick wel een woort met n foude wille ver-
wiflelen , als het u behaeghde

.

S o p h. Wat is dat vooreen geval, daer
vanghygewaeght?
P H i . T is noch maer weynige maendé

geleden , dat een gehout vrou-menfeh had-
de een fchriftelicke trou-beloftc gegevé aen
fekeren jongelingh , met toe-fegginge hare
belofte te fullen voltrecké, foo haeft als haer
man foude mogen komé te fterven. De man
eenigen tijt daer nae overlijdende , foo quam
de jongelingh met het voorfz. gefchrifte, en
verfocht, volgens den inhoudt van het felve,
de voldoeninge van de voorfz. trou-belofte.
De weduwe ( foo het fchijnt ) het oogh ,

ende genegentheyt aireede tot een anderen
gekeert hebbende , toonde haer vveygerigh
lulex nae te komen , en behielp haer tegens
de voorfz. hare fchriftelicke belofte met al

de middelen,die fy,endeal die van haren raet

wa-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

144 Dó



I Ot

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

144 D 6
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waren konde bedencken,drijvende boven al,

dat een getroudc vrouwe foodanigen belofte

niet en vermochte te doen, ende dat de felve

mitfdié gchoudé moefte werdé voor krach-

teloos, en van onweerde. De fake en is noch

niet gewcfen ( dat ick weet ) dies wilde ick

wel u bedencken hier op in't korte verftaen.

S o p h. Om ront te fpreken , en fonder

om-wegë hierin te gaen (lieve Philogame)
ick houde foodanige trou-belofte onbeta-

melick , en tegen alle goede zeden te wefen,

ert ick oordeefe,dat foo wanneer een getrout

vrou-menfch foo verre is komende , datfe

belooft aen yemant anders te fullë trouwen ,

ais haer man fal komen te fterven , fulcx niet

en doet, of fy en heeft aireede binnë haer ge-

voelt een (tillen vvenfch van deffelfs doot

;

en als ick in dit verfchii als rechter haddc te

vvijfen , foo en wilde ick niet alleenlick foo-

danigen trou-belofte krachteloos ende van

onweerde verklaren ; maervvoude oockde
gene die de felve onderlinge gemaeckt had-

den,beyde man en vrou-perfoon,niet fonder

harde beftralnnge naer huys laten keeren. En
in gevalle ick een wijfhad"de,die ick bevont,

fulcx ondernomen te hebben , gewiifelick

ick en foude van de felve niet ten beften ge-

voelen . De begeerten van echte lieden t>e-

hooren in malkanderen ftille te ftaen, en daer

vernoegen te vinden , fonder het oogh ofte

genegentheyt vorder te laten gaen. Als men
mollelen eet > foo hout men goet te wefen 3

een in den mant , ccn in de hant , en een aft
oogc te hebbé; met echte mans cn vrouwen
cn dicntct foo niet te gaen . Prinsen en ge-
houde lieden en willen van haer na-volgers

in't gemeen niet hooren fpreken. Die rijlen-

defonncn Akkeren aen de felve al te feer in't

ooge , en konnen , fonder ^uetfinge van de
felve , niet geleden werden

.

P H i.
JT en is dan

f
naer ick hoor ) aeii

gehoude vrouwen niet te raden , foo voort

-

yarigh te wefen in hare tion-belolten. Maer
ick nebbe nochtans wel gehoort cn oock
niet goede uyt-koomfle geüen,dat een vrou
aen haren man , en een man aen fyn vrouwe
( oock in haer leven ) een toe-komende par-

tuyr heeft aen-gewefen 3 jaby uytterfte wille

heeft toe-gefchickt, cn het is by de felve, en

bv een vder v oor goet gekeurt geweeft

.

'Sop h. Maer dat is een geheel andere

gekgentheyt , als de gene dacr vvy nu van

lpraken. want datr verkiert de ftervende man
of vrouwe een partuyr voor fyn over-blij-

O V VV E L I C K.

vendeweder-helft, uvtfoodamt>

ken , dat de perfoon ,'by hem

(ende niet by de ovcr-blijvendc

voor fyn achtergelaten man orte

bequaem gefelfchap fal vvefen , je
[fi
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^^
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het geval,by u te voren verhaei

'
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,^
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leftmael daer van een exempe

ren verhalen
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oo\
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Of het beter is te trouwen met ef Tonder
houwelickfc voorwaerdcn ï

OfFer inde Schrifture eenigh houwelick kan
aengewefen werdé dat onder houwelickfc
voorwaerden is aen-gegaen f

Of ( indien Adam niet en hadde gevallen
)

onder de menfchen voort-tcelinge plaetfe
foude hebben gehadt i

Of de woorden IVtftenvermemgkfuldighti
by God tot de eerft-gehoude gefproken

,

een gebodt in hebben dan niet i

Of Adam Eva beflapen heeft noch in de»
paradijfe wefende i

Weyger-kunft met heufche eerbaerheyt,
gebruyckt ontrent het geheym des hou-
welicx , de vrouwen aen-gep'refen.

Ten wat tijde houwelickfe by-een-komfte
bellis?

Bj Iacobs houwelick met Lea en

Roebel de volgende.

OfIacob wel dede, Rachel een jonger fufler
voor hem tot een vrouwe te verkiefen ,
en dat om haer fchoonheyts wille j waer
uyt dan voort-komt de vrage, ofmen een
vrouwe eygentlick om haer fchoonheyts
wille vermagh te verkiefen i

Of Iacob aen Lea in'tfluck van trouwen
konde verftaen werden verbonden te we-
fen , ter fake van gemcenfehap van bedde
met haergepleegiit?

Wat van Laban te gevoelen is , vermits hy
Iacob fyn outlle dochter Lea voor Ra-
chel de /onghfte quam toe te fteken i

Of Iacob wel dede Lea te behouden , en
Rachel noch benevens haer te nemen ?

Op 7 houwelick van ^Atnielen

i^feba de volgende

.

Ofmen houwelicken magh gronden op ga-
ven des üchaems , als fnelheyt , fingen,
fpiïngen , en tüergelijcke i

Wat eygentlick houwelicken van State ge-
noemt weidé,en hoe die aen diené gegaé?

Wat van Calebs maniere van doen te gevoe-
len ttaet, in't belleden van fyn dochter?

Hoe groot de macht is vande ouders ontrent
het uyt-houwelicken van hare kinderen *

Of vaderen moeder beyde hier in moeren
bewilligen , en wie 'derhalven meerder
macht moet Yerlhen werden tc hebben ?

V
Qfm



U4 S A K E N En

Op de onlfchéfage hepen by de Ben-

jnmtjten de volgende .

Houwelicken , doormiddel van ontfehaken

te wege gebracht,ofdienftigh en nut zyn?

Wat tot onfchult van het ontfehaken van de

dochteren tot Scjlo door de Benjamijten

gefeyt kan werden.

Swarighedenontftaen üyt gedwongen hou-

welicken, cn droeve exempels op die gè*

legentheyt

.

Vreemde fenijn-menginge , endede vverc-

kingevandefelve.

Of yemant die een jonge deerne met haren

wille vervoert moet verftaen werden een

ontfehaker te vvefen , en daer voor magh

geftraft werden *

Of het foo is , dat een jonge deerne uytter

aert dien liefkrijght die eerft haer maegh-

dom ontfet,gelijckfommige voor-geve ?

Of een vrou-menfeh willende trouwen met

haren ontfehaker, fulex by de Overigheyt

behoort te werden toegeftaen ?

S o p H. Ghy hebt de memorie goet en

vers ( foo ick mereke ) lieve Philogame , en

hebt in goede ordre verhaelt al ons vorigh

verhandelde

.

P h 1. 'Maer zijnderoock veel meer dicr-

gelijcke bedenckelickhedë ontrent het hou-

welick te vinden , als wy aireede aengcroert

hebben, weerde Sophronif^e t

Soph. Meer, Philogame? jaby-naeft

fonder getal

.

P h i . Hoe ! is bet houwclick foo lange

in de wcrek geweeft , weerde man , en zijn-

der noch foo veel fake ontrent die gelegcnt-

hcyt te vindé,die hedé noch in twijffel itaen?

'Soph. Ick fegge u jae, Philogame, en

op dat ghy des eé preuve moogntfien,fo let

voor eerft op hetpointby ons aengeroert

,

W» daner behoort u troumn , en merckt doch
hoe yeelderhande vragen (alle hebbende re-

denen ter v\'eder zijden ) defhalven konnen

weiden by gebracht • en even-wel cn wil

icker maer eenige verhalen,die my nu voor-

komen , als te weten ,

Of een oudt man behoort te trouwen i

Ofeen gekeft man behoort te trouwen i

Of een arm man behoort te trouwen *

Of lieden verfchevden in gefintheyt van den
'

Godf-dienil; onderlinge wetende behoo-

ren te trouwen t

Offet beter is dat twee gebreckige,^ als by

cxempel;twee ftoinme 3 blinde? of halvc-

Vragen»
gecken te famen trouwen*

'

fprekende, fiende, en vejfejgj ^^
UUUHVlHUVWii»'

der ongefonden menfche

Noch wijder, ^„te^lif
Ofeen veroude vrijfter

behoortt

^

Ofeen weduwenaer, ee goen
• „en • y

bende gehadt , behoort«^T^
Of een man of vrou-perfoon

zijnde behoort te trouwen . ^
Of ftervende menfehen ,

nu tfP
lippen hebbende, vermoge»

te trouwen ? • dJc

Phi . Hoe ! al dit ontrem

Point? r . -Hel»
Soph. De menfcae! ««j £ .

Philogame, zijn by-"^a' „4^
dat defelve met voor en ^ mPj
twijffel zijn te trecken ;

;aefVoVS£m
alledmgé in twijffel

getoge»* t
*i

\ (

daer kan oock felfs aen
werdgWS

Maer even-wel daer zijn oo&* ^vré

nigevafte cn blijckelicke g> <>' tftfS I

op men ftaen magh, alfmen \ ^
aen mcnfchelicke redenen-

Phi. Maerzijnderooc

felachtighêden ontrent den 'ƒV|
houweÜck,daer ick te vore

s*

Soph. Tis al het f^jt*»'
game,enmi(5chi6foudeino j>
der getal te vinden zijn

.

Phi. Ickbidde,Uct«
nS j»

eenige ftaeltjens van
nebben f f

Soph. Tisnu^'f^M
de^edachtendaerovj^
.en^weet-gierige^lovci

dat ick

laten gaen", weet-Eieng^r^0v^
om en hebbe ick de metn^ni '</•

foo vers niet , als wel voor ^, ;

i

onvermindert , foo gedenc*
Xef $

mijn jonckheyt over

bedencken plagh te "^'^V
lijeke vraegh-ftucken, ^
Of vet lief te hebben

»oP

en de felve fake zy «
t ifóJk

fmge,ofte uytheymel

)f het verbieden van^e

genaken een belet
isv*

de liefde ,die

Of de liefde juigehejel)

dienftigh is? ^«^W
Of het beter is uyt

voor^, ï»
f

liefde te trouwen , » >

van ouders en vnend»

Of

4

<

Of

t

b
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ör

Vbeter , ,

S A K E N Ë N

Qfjjfcti?
tlS lanSe of korte vryagien te

^ beter

'

OkNnL? Cen vri
ifter te nemen die veel

%^|h vn;ers heeft gehadt <

öf
n ^ett/

S ^kandercH voor het trou-

SdL °u -bc^fte te verbind-^
ofte

/erbinden?

malkanderen van trou-be-Of
^am3aC^ ultU*anaeren

Sl-^^tfchelden^
Of

Cn
wijt»

e ™n fetten ter phetfe 'daer

Oft
V

^ind
fen Van dat men bemint de lief-

vermeerdert^

Of u fu? befitten van darmen tieft

li> op ;;
bluftofgrooter maeckt?

OfkV nen
tijt twee te gelijck kan

Of
y

foet
er

'

iNtcIie
tC
!?v^ofgelieft te werden?

üe4? eftwort is gehouden tot

^ lie
fde

f

lVer
"rucllteentevcken is van

^^K
Vr
°U-n^r.tei

'

is voor cë man ofvoor

0Vb

er ^ ?

°f^ b^ verlieftheyt be-

0$K$ vI-

a

JL
de vrVagie cerft de ouders

Ne aden je
dient ^n-gefproken ?

r\Oe
^ouxa

-°
1

0r een vrou-menfeh een

X °l%e
1116 n°yt

'

c gefelfchap van

\ *ijnd»
b >' een jonge deerne be-

oSde^C tr

ende aldaer gedwongen
belovédesver-

t^^geh^a? vr°n-peifoon vrient-

S^^UrEimeenfchaP van bedde i^Wr ma
Sh zijn5om te onder-

!S (VVat niI
Va

?
r"reSgeis ofte dierge-

(P*cn Ifal kit?
vrouwe men voor fyn

1 kh!atl ofv!
komen

> en of men meerX e,0W"OUWe hebben fal^

Nu?*1*!"
r!°

et
,
en 8edaen werden ter

NehN aen fi? ^
feen vri

*
er belovende

OfSk ,

ls
i fcK

Cken eenen daer in ver-

>Clo
fte e^a fy van haerder zijde

V W^mp 0nSe liede 5eerft ten-hou-

N^wVn'nde, ftracx op haer

SSC le

,

en felrs huvf-houden

,

\ï? datgehoudekinderéby
i ae ouders bygehoude ku>

V R A G E N. lf$

deren haer wooninge blijven houdend
Ofmen aen yemant die niet tegenwoordigh

en is magh. trouwe beloven, ende belo-

vende , ofmen daer in gehouden is t

Hoe verre dat yemant het houwelick van

ee'n derde belovende verbonden is i

Oftrou-beloftc, uyt fake van eenige fonder-

linge mifmaecktheyt , d' een of d* ander

van de verloofde over-gekomen , mogen
gebroken worden ?

Of vemant in het gevoelen zijnde , dat ee»

deerne gvoote middelen heefeten tijde hy

haer ten houwelicke verfoeckt, een vader

ofte vooght (foo het anders welen moch-
te ) fulcx den vrijer gehouden is te open-

baren *

Ofee deerne haer mifgaen hebbende in haer

eere, verfocht wrerdende ten houwelicke»

een vader of vooght van fulcx is gehoudé

den verfoecker te waerfchouwen i

Of een man noch bequaemheyt hebbende

om kinderen te telen magh een vrouwe
nemen die boven vrucht is ?

Of yemant laft gegeven hebbende om ecu

houwelick voor hem te verfoecken ende

te Iluvten in een ander plaetfe , indien hy

f)n laft (daer hy is
)
quame te weder-roc-

pen , of het houwelick lal voor gefloten

gehouden moeten werden , dan met?

Ofeé verloofde vrijfter yemant trou-belofte

dede , om uyt fchip-breucke ofeen anda

merckelick perijckel behoude te werden,

wie voor foude gaen, de eeiftc ofde lefte?

Of een recht verheft jongelingh teftament

magh maken ?

Offet beter is een weduwenaer of een vrijer

van gelijcke jaren te trouwen ?

Ofhet betamelick is,dat een vrijfter ee vrijer

te gaft noodt

?

Ofeen jonge deerne van vryagie acn-gefpro-

ken zijnde fulcx aen hare ouders terftont

dient te openbaren ?

Ofyemant laft hebbende, ten houwelicke re

verfoecken de cameniere , en kans Rende

tot de jufter felfs , fulcx foude vermogé te

doen?
Ofcen deerne met oneerlick aen-raken mif-

handelt zijnde aen den rechter haer dient

te beklagen *

Of het geraden is te trouwen op eenfehil

derije van de vrijfter, fonder haer te fien i

Oftweede en voordere houwelicken prijïTe-

lick zijn ?

•Ofde ouders even groote macht hebben om
2 ecu
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!f6 Sa ken En
een houwelick door te dringé als hetfelve

te beletten ?

Of vader en moeder gelijcke macht hebben

in 't toeftaen en amacn van de houwelic-

ken haerder kinderen ?

Of yemant by een jonge deerne fyn trontjen

verquackelt hebbende , magh naderhant

feggen, fulex alleen om 't jocx geichiet te

zijn, en daer mede magh ontflagen wefen?

Siet daer , Philogame , een deel voor-loo-

pers van mijn vraegh-ftucken op defe gele-

gentheyt

.

Phi. G ewnTeiick ick en hadde noyt ge -

dacht , dat in hetvverekder jonckheyt loo

grooté ftoiTe was om de verftanden te oefTe-

nen ; raaer ick achte dat hier mede de fchat-

kamer van uwe memorie is uyt-geput,ofdat

de faken , uyt de verwerringe van de vryagie

gebracht zijnde , geen ofte weynigh fooda-

nige bedenckelicke vraegh-ftucken meer te

vinden zijn

.

S o p h. 'Tis al mede een misflagh, foete

jongelingh. want foo voor het maken , in

het maken , als naer het maken van houwe-
licken komé allenthalvé dufdanige twijfel-

achtige bedenckinge voor den dagh \ en, als

ick mijn memorie wat verveifchen mochte,
ick fouder u eé groote menighte uyt konnen
brengen op alle de gevalle by u voor-geftelt.

Phi. Zijnder dan oock eenige nae den
in-ganck van het houwelick ?

Soph. Iae niet weynigh, foete jonge-
lingh,en ontfanght my defe ter goeder re-

keninge. Vooreerft,

Of een vrouwe merekende dat haer fchoon-
heyt yemant gaende maeckt gehouden is

die tébcdeiven ?

Ofeen man belovende aen fyn vrouwe haer

mifdaet te vergeven , foofê haer fchult wil
bekennen , ende daer nae overfpel beken-
nende , hy de felve magh verlaten ?

Ofeen vrouwe die in't heymelick verkocht
is wel doet fulex te openbaren ?

Of de natiën die veel wijven trouwen meer
verruigen hebben uyt veel vrouwen, als

men hier uyt eene doet i

Of een vrouwe verlaten magh worden die

voor haer houwelick haer in haer eere

heeft verloopen?

Of een bruyt verlaten magh werden vermits

fy bevonden weit foghinhaer borftente

hebben ?

Ofmen magh bedingë,voor het houwelick,

Vragen. ,

daen zijnde, of, een van bfjg

^

de daer van willende af-Wi)Ck^

fulex magh weygeren ?
Cru^

^

Ofeen manf-perfoon kan ontlfl»

den?

Ofmen onder conditiën een Jjjjjw
trouwen, te weten ,

krijght , ofte indienfe maeg

wert,of diergehjeke ? orloft
lS

Of het tot een fekeren ojt g
eü

,

trouwen? ma^1

Of d' overheyt haer borgers
mb

}

en dwingen cm te houwel^ u
t^j

Wat het eygentlick te fcggenf^ W
*

der en moeder fal verlate»

aen-hangen? fte^f/Ö'
Of een vrouwe haren vader ^(cW
moet toe-vallen in eemg* ^
haer man ongelijck in heelt

.

ven om een ander wijt te
j;erg«W\e

<F

dien fy'onvruchtbaer is? 01
, ^cKU

Ofeé man ofvrouwe in had
1

fte een fchoonder figh ^L.fff
Of omoneerlicken dertel > y

beloofde verlaten magh a\&J
Of een Vafael het wijf vanls

oneerlickbetaftetofgek"» ^
,

fyn leen kan vcrftaenvve^' J
zijn ? , •

k v?e)*y
Of een vrouwe hertneckeh^, ff

haerinredelickheyt tevo * ^
magh werden? , , h 0tf&>*«>! .

Of een man moetwillig» Ag* *tPj
van de vrouwe magh veua

0£[
e j

Of een vrouwe magh trou^ .
;„ rcC

te

feen vrouwe magh t''0"y
71
,ntcV'

diefe weet onmachtigh
tt Z'W^

eelingcen fulexg^ede^
naderhant, om de ielve«°

vermaen te fcheyden ? yd

Of een vrouwe gehouden is
,

0

man genegen tot lant-lo^

Hl. MJrwatraet^tMW
faken , immers van debyJJ^p*^*

: naerder te onderfoecke»'
1

dat het wijf fal vooght zijn , en fulex ge- ben

: een vrouwe gem>
peii'

jcn
a

,o

man genegen tot lantJ«J

,t'<

JfiJ

alleen deragVn, maero^jc* "

?

felver voor en tegen , en e
„ jo

len over de felve mochte
vei ^

Sor H.Fxngrootge»
v

byg .J.
de verhandelt konnen vver« Jje „1

hevtvande volgende^o^H
het is nu eenmael genoeg"

tongh en finnen hier op b p
|

!



l'Sakê
§dieft

'
fo° wil h^ ^n.

Ck v*n u rrK
lae

.

r weet^ ick jegenwoor-

«C?» oftp
'
i
e >'de

> "iet geli;ck leeuwen of

Pto °kenk 1 l
wiIt ge&rte, haer banden

30tt>noVt Tde
' naerhet woutloo-

J vvedertekomen, maereven

Saken En Vragen. i/7

foo als hoenders of duyven , en diergelijcke

tameevogelt nvt fyn'kotgaet of vlicght,
houden ftaegh eenopfet en voornemen om
haeft weder te keeren

.

S o p h. Ick veiftae wat ghy feggen wilt?
jongelingh ? doet foo> en vaert wel *

tAïts eenfa/g nochjoogoet
y

Weet datjermaet in houden moet *

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

1 44 D ó



Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

144 Dó



Proefsteen
VAN DEN
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PR OEF-STEEN
VAN DEN

T ROV RINGFL
tweede deel.

IN-LEYDINGE.

I ||i Was aireede over den middagh, cn defonne hielt haer noch

ll&a | bcdecfy onder een duyflere Wolc^, de vvelcke haer eyntelic{

^%!| omfloot in een dichten mot-regen > [onder datter eenigh hc~

N/^
0

tocls-blau , door 't fcheyden njan Vfvvercl^ , ftghfcbecn te

Se
4 J j

ren
• Philogamuj , defe gefialte des luchts bemerckt heb-

föi
T eelde daer tyt , dat hyjynen <~vrient Sophroniffus <vermoede-

\

ru*n ên > en wtfötn gelegentheytJoude hebben
3 om met

^kiïL
m tC g*enm dtffamen-J}>rakeop de trou-gevallenendc

\

U

&»d
^enclqngen , uoor defen onderlingegehouden , en daerom

\ï^U
.

m den felven winden infckerfiilnjertrec{, daerhygbe-

de**

tn^n eenk^ fmnenb inneWaerts te treeën 3

%

f°et
btly

ttef^Kk&nltn te ontmhn • Hy dan denfehen al vorens

L^k^ll^
e

>^'klwde daer te zijn ge{omen tot njorderinge ende

* °P d* ^ ^n ê het oefchieden ) ruan haer lieder mortoe aen-merc-

Den regen juy ft ontrent den noen

Sd
en
°^*)Jdcx dat gby belet ^nde om tn uwen tuyn tegaen

Y^He
' en

gdijcfy om deftraten te gebriychn , mm eenfiem

hf^ *"fitlrvertreck.i fio {ome ic{ u aen-mtnen tot mol-Voe-

So
Pk0 r

e
&onnen™erci> « en my bekent . Is dat alfoo , rvmnt ?

0f3i
Jfiis. Voor defen hebtghymjbter toe rverfocbtbj gelegent-

X z fop



io4 IN-LEYDINGE.
heyt nvan eenfchoonen dagh en een njermakelkke plaetfe > en0gf

ghy in dejelvefake <voor een aen-radende reden dit regenachtig
Vyi

%

en dcfen njerfchoven en cenfamen hoeckfvan mi]ne woontnge .

hot

W

dit tont tefchieten ? Gemgentheyt (antwoorde Philgamw ) ^^fi
Icgentheyt , en een dieyetfeer begeert , die weet ooc^allerhande ^

ffc

jiondtn daer toe tepafen > en bequaem te maken . Ic{bidde t* >
v n

y{

man , Let onsgeen tijt njer\\efen> dewijl ic{gemerckt hebbe, d*t
cl

[

in aengenamefatsen altijtJchaers uyt komt te wallen . VVeUen yi^
^

Sophromfcus)Jet u neder > en begint te lefen >alsghy moor def^f ^
doen 5

ickyïilu dat ampt als noch laten . VVy[uilen j^^00^
ruan Palefl'ma na Grïecken-lant over-gaen in den draet man dit V ^
foo ickjü ordre uan onfen Schrijver welgevat hebbe

.

ons dat lantfehap mede eens door-Wandelen (ftyde PhilogM^O °* jjtt

na te dalen tot bekende rijeken en tijden . fc\ fitte dan neder >
n ^

boec^ in handen> en beginne te lefen> met merwachtinge^ Wtt

degedachten u hier doorfullen werden uerweckt .

hm



iet>

ff

\t

tuil

K

tb

16}EERSTE
G ESCHIEDENISSE,

(Mnde in betverbaelvan hetongelijc]{houvvelkk^

VAN
C R AT E S

E N

^IPPARCHIA.
Ernuftigh Griecken-lant , wilt he-

den laten varen

VVat in u is gebeurt in menigh hon-

dert jaren,

Al wat heteerfte volckcens fel-

faem heeft gedacht

,

En wat een jonger tijt te voor-

fchi j n heeft gebracht

.

^H^°°r ecn l^ngh verhael, hier niet te famen rapen

KQ
i\' d°or flim bedrogh , Alcmene vvert beflapen

,

Ceres kintby Pluto was ontfehaeckt

,

h
c
^Vv

v̂vancn
Poe ^

prin^eSe vvert gemaeckt,

*t ^
^a%haë voor defeti heeft bedreven

,

k

u 0Uc*en ti
i
t nict rcc ^lt cn is befchreven >

l

^e
£u

°C
^aE 0Vcr ^an§^ ecn gan^ verfcheydeiniert

fa 0^
lcn

is gebracht > en door de trou gepaert

.

Hie
t 0

C<

^
n ander ftuck op heden gaen bemereken

,

T
Cl

.*
dlt verhael de joncre finnen wereken .

^ d f
CCU Vvon^cr mccr

> ^ troude Galatée

^Qcn uyt het wout y ofmonftcr uy t de z ee

.

X * Siec



m ONGEL YCK H OUWE LICK.
Siet hier een jonge maeght , tot hoogen drift genegen»

Die ftelt haer teeren voet op ongebaende wegen,
Sy doet een felCicm vverck , en , met een vreetnt bcltf

'

Sy fchout die haer begeert ; fy wil die haer ontfeyt

;

Sy vleyt een bultigh man , fy vliet de fchoonfte menfch
el1 '

Sy hatetaltemael dat jonge lieden vvenfchcn

.

Op op
, gefvvinde pen , befchrijft ons die geval

,

Dat aen ons Hollants volck een wonder fchij nen v» •
.

Hipparchia geftreelt van al de jonge lieden

,

Meer alfler cenigh menfeh te voren fagh gcfchicdcn ,

Is quelligh in den geeft en bijfter ongcSnc

,

Als haer een jongh gefel met foete .woorden mint •

Het is haer meerder luft gedurigh yet te lefen

,

En in een ftil vertreck alleen te moffen vvefen,
Om door een rijp gepeys te toornen haer gemoet

,

Wanneer het buyten ïpoor verkeerde gangen doet-

Sy vint in haer geen luft , ge-lijck de maeghden plegen

»

Sy vint tot naelde-vverck haer finnen niet genegen»
Sy wil geen tij t-verdrijfgelijck de loflè jeught

,

Syvvilgecnmalgeraes,ofongefoutenvreught;
Haer geeft ftijght hooger op

, fy geeft haerom te &<>
c

Al watter fchuylen magh in ongemeene boecken

,

Sy (pot met fpelde-vvcrck , en al het aerdigh doeck
i

En laet het vrouvven-tuygh verfchoven inden h°eC

Een fchrifc dat hooge fvveeft , en boven alle vrouvvd
1

Dat ruft op haren {choot , en leyt in haren bouwen ; (l ,

En fchoon het duyfter vvort , fy draeght de boeck^
p

En leytfe nevens haer oock in het fachte bet.

Al wat de jonckheyc acht , dat is in haer verdwenen >

De befte van het lant die loopen blauwe fchencn •

Een joncker uyt het hof, en fyn uyt-vvendigh klecC

Dat is haer als een vvalgh , en enckel hertcn-leet . ^

Me

\
V,
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\a ONGELYCK HO U WELICK.
s al niet-tc-min de grage jonge lieden

i67

£n h "i
Cr n *et ^laer gun ft te komen bieden

,

^0e

°edc juffer meer de vrijers weder-hou c,

Mecft
an

lcer vvon geverght > om haeft te zijn getrouc .

^niet
laer nacl^c ^oct is ^c%^ hacr cc raden ,

Mae l^

CCn dloeve f°rgh te willen overladen

,

t
Crvv

lCVer bly te zijn
,
gelijck de jonckheyt plagh

,

^% j .

ct ^acr betaemt> en oock gebeuren magh

.

N^ j
er

*s gefint haer fpoedigh uyt te geven

,

Sy
rQ^

n Cchten-ftaet haer dagen afte leven ,

\ ol^
^cr even-ftaegh : Het is my groote fpi j t

^y
fp
^ bijfter ftil , en ongefeiligh zijt

.

ll\^
Xt ü

ieught te langh , dies word' ick onverduldigh r

°n Ĉ ^am Ccn nicuvve jonckheyt fchuldigh

,

0
^a

^r^ V°°r^ ^Ct r^°^ ^aCn nScn acn den dag^ >

V^ ll

ytd
^Ct cvcn"^acg^ *n vve *~en blijven magh

.

v,1

dCr _
Cn vveerden fchat in uwen fchoot verholen :

Kie^
CVcn

-fclfs die heeftct u bevolen

.

0 t0 f

C ^C San£ta ftadt een ruftigh edelman

,

y
°° nuttcn vverek u dienftigh vvefen kan

.

^o0^°°pvveltedoen )
enwel te mogen paren

^^ts^
aU CCns 1 §c"uc^ *n ^cven ganfchc jaren

,

<V die

l

f
.kk°one kans foo wonder felfiem valt,

V Vy
^t

h" Va^

S

c8acn '
cn n *ct tc zl

)
n gemak

.

0t

v

rij
er

)a€r ycmant raec , fy gaet haer oude wegen
^fy

Cl
!
llet gerint, tot vrijen ongenegen ,

V^flè K

Dt V°°r a
' ^ccn aengcnamer dagh

,

k v
^l 0 ,

°ccken leeit , en eenfiem vvefen magh.

S eu?
n^ hacr vadcr hadde gafen

5

S ydc

lct mct drandc geen vrienden overladen >

°4it

1 Cyfte vvi
)
n vc?l het hem geviel

,

^fceft al het volck de linnen nuchter hiel

.

De
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i6S ONGELYCK H OUWE LICK.

De vreughde lijcke-vvel en is niet vvech genomen

»

VVant na het derde glas begonder praet te komen *

De wijn heeft yders breyn tot (preken op-gevvecK

En yder vogel fongh , na dat hy was gebeckt •

Hier gaet Archidamas , met wonder hooge ftreken >

Van lyn door-Iuchtigh huys en grooten adel {preken

i

Hy roemt hem af-gedack van Cadmusoudeftam»

Die (fchoon het Bachus (peet) den draeck hec levcJ1

Maer Hylas pooght het geit , het lant , en oude renten >

Als vry van meerder nut, de gaften in te prenten

.

Hier vveytjiy wonder breet . Arifto prees de j
3C

^
Die hy van grooter vreught voor rechte mannen #

Maer Hedon vaker in , en looft de (choone vrouwe0 >

En wil , tot fyn vermaeck , maer defen acker bouW
efl '

Candaules loegh hem uyt., verhiefden koelen VVi)
'

En noemt fyn hooghfte goet , te leven (onder p
l
J
n '

Phryx fweegh een langen tijt
, terwijl de gaften ate*1

1

Maer berft ten leftcn uyt , en prijft de groote (laten >

^
Hy meynt dat ftaegh te zijn in 's koninghs vafteg

Ll

Is ver het hooghfte luck , en vry dc meefte kunft •

Doch Calchas , om den twift in dit geval te mijde°

'

Gingh halen aen den dagh den loop van oude tijden >

Hoe dat eens overlangh Leander had gevrijt ,

En door de baren drongh met onvermoeyde vlij c '

V Vat Thaïs heeft gedaen in haer ontuchtigh leven >

En wat oyt Canaeb voor defen heeft bedreven

,

En meer van defen aen: * vvaer van hem yderfcC$ '

Tot datter op het left een groote ftilte rees

.

Wat lager aen den difch , daer jonge lieden (aten >

En niet als van een bruyt , ofvan het vrijen praten >

Daer gingh een yder aen , na dat hy is gdïnt,

Ofna de reden leyt , ofnaer hy ftofte vint . /



fiefp
ot

S

j

uy tter ae i*t een hater van de vrouwen

,

a yvatter fcheen genegen om te trouwen

,

En
ft

°emt ec^te bed een jock > een laftigh pack

,

fyfvv
^C ^avernÜ > een vvilligh ongemack

5

Al

y

Vo

Q
* > noyt tot een wijffyn hert te Tullen geven j

^itl! !
^^^J fticyt fèlfs met hem in echte leven.

*W
mec^ a

^ de i
euS^ c a^ vvat te rau gc êyc y

K^t ^
C
^nc ^ac hv te breet in defen handel vvey t

.

Hidt,.
5 Vyederom > genegen om te paren >

Hy
llVVen wonder nut voor fynsgelijcke jaren,

£eVft
het echte bed des vverelts hooghfte vreught,

% riep Z??^ voor ^cn StacC 9 een ^avcn voor^ >

V$ Vvi^ een vvijf> iclc faldcr een belefen

,

Sie
tcj

C
^othcyt felfs mijn byflaep moeten vvefen

.

h
eCl1

Sroot verfchil , door ongelijcken aert

,

t
r

°^d

VVCn^ *
C Z^n Sctrollt > en d ander ongepaert

.

11

^|
tC|
5 dit geVvoel quam Celon tuilchen beyden

,

Hyp ondergront al wat de vrijers feyden

,

S
^ envi

: 1 11 ^ ^omcn toc ^c trou '

^
Ct

^s fy
Sccn hechte duyf, 'k en wil geen vvijfe vrou.

^ vVa
t |v

Vct^ a^ het volck > en weet bequame reden

,

ö een^
m ^enen magh tot fyn gebruyck te fmcden

;

u ^Us ncc

° Ct
^lct *n ^cr ^act > en d'ander in den fchijn

.

r>j

l

^
en °ver-al de krachten van de wijn

.

llerg
e
^8h Crates aen, onaerdighin de leden,W r in verftant , en deftigh in de reden

.

D ^Uy^ hy van hct ooft > dat °P de cafci ftont 5

Cl)
lrad k

ePcn Sccft 3 en °P een vaften gront

.

°A hy
y Vorckr uy t , en quam tot hooger faken

,

\
y

f

Pra ï
enighmacl dcn hcmel fcheen tc rakcn

>

n Vv
VVa

?
r dc vorft > van vvacr de donderflagh y

acr dat ebb' en vloet met beurten komen magh

.

Y Hoe

ongelyck hou welig k.



i 7o ONGELYCK HOUWELICK-
Hoe dat het met de lucht en aertrijck is gelegen

,

En wat het wonder Al gedurigh doet bewegen

,

En hoe een hooger geeft bewoont dit machtigh lij^

Die al dit groot beflagh heeft onder fyn bedrijf

.

En ofgeheel de menfch , wanneer hy komt te ftervefl j

Sal in het grafvcrgaen , en in het ftofbederven

Ofdat fyn innigh deel (al fweven in de lucht >

En komen even-felfs daer noyt en wertgefucht.

Hy koomt ten leften afen ftraft de vreemde ftrekcn >

V Vaer toe van langer hant de nienfchen zijn gewek^1 '

Hy ftrijckt de rancken deur , hy fchelt de lofle ys^ }

VVaer med' in fynen tijt de lieden fvvan^er gaen •

Hy leert , dat geen bejagh magh nut ofvoordeel hiete11 '

Indiender goede trou geen deel en m<igh genieten -

Hy fchaft den rijckdom af, vermits de middei-ffWcC

Al wat ter vverelt is in prijs te boven gact

.

Hy leert > hoe dat de geeft ons tochten moet betoon^'

En dat al 's meofchen doen beftaet in lofle droomeii •
.

j

Hy fpreeckt van t lompe vleefch , en van de rappc?

En meer van defe ftof, na dat de reden viel

.

Hier in fchiep onfe maeght een wonder groot bch'^
ci]

En fcheen in dit gelpreck als buyten haer gedragen , \

Haer dacht , dat fy niet meer by fvvacke menfchefl
"

Maer in des hendels troon en by de Goden at.

De roaeitijtis gedaen, degaftengaen vertrecken >

Maer fy gaet des te meer haer ganfche finnen ftrecke*
1

Tot Crates hoogen geeft, fy wiekt en overleyt >

Wat Crates heeft gedaen , wat Crates heeft

Syn ftant , fyn wijs gefpreck , en fyn manhafcighW^ 1

Dat is in haer gemoet als in een boeck te lefen

,

Dat is m haer gemaelt , en wonder diep geprent:

,

En waer de jufter gaet daer fcheen de man ontrent*



HyfvvCefrk
NGELYCK HOUWELICK.

Etl f
y enb

V°0r hct °°gh ' hy leyC hacr in de /Inncn >

S
y noei

10

?
CeU 1Uft 0p haren geeftgewinnen

,

E» dusT T?
mcnignmael » °°ck tegen haren danck

,

D°c{i fcho r
de ZIel geheelc nachtcri lanck

.

*Vb wo °f
CCn r°etC flaeP koom£ over haer gevallen

,

Hacr br
nimmermeer genegen om ce mallen

;

'Tis t ^
n

.

is even dan met reden in-getoomt,
Sy

1 geenfh? h
mtfc^ 3 ™ vvl

i
(hey c Altfe droomt.

Ccv
°elt iQ k ^

CC
'
maer door net oir gevangen »

S
y Prijfl- j

01 Semoet een wonder foet verlangen

,

v
S
>'Pri |>r

Cn
i

0nSelmgh '
cnfynenhoogcngccft,

v el Wvar^ P Veniuf} enrehoone reden meeft.

at vod X
gefeyt

^ dlIS gaet de vri
i
ftcr

f

Preken

)

Vv
ord

,1C

u
V°°r cen brant ln dicgemoet ontftcken >

Die
"t

CKnu ininne-fieck van loo een vijfca man

,

Uie tm
Inmne-iieck van loo een vijlen mar

r!

Ct
> vvat e

y n
r ir

VmSen fil
> cn ick niet vragen kan ?

e
ft^Uenr m vvcrck

!

dc bcftc van den 1

öie
bied

tr0U acn mi
J
nc

j
cught tc Pande -

h^ick^^g^eghhaer trou en rechterhant

,

ï
VV°rde t

' \?
dhm noyt cen eenigh minne-pant

.

^hhJ'""I^gevleyt^eftreelt, gebeden,
£n des al

§efochc » en vvonder hart bedreden

,

H
°ln dat icï

et
-

te "min ick bli
i
ve die ick ben

'

t

I)°

e
' ^1 dan

Cen man voor my ^equaem en ken

.

lc
geen

'

ic

nu een menfch van vvonder ftrengc feden ,

^tftelie^
aet Cn^ ontrent

fy11 rauvve leden

,

AcM
aer yoor

gemoet
»
en roeren mij nen geeft

,

W dat &u v
V
L
n der

j
eughc tcn hooghften heb gevreeft

}

p
eri^ d'oT V°lck CCn vreemdcn handel vvefen

,

« . fon
U

r
UJC n°yt van cn vvert gelelen

,

lck een a
J 1 grÜ 1 Cn ongckoorden brant

>

«raet-maer zijn door al het ganfchc lant.

X 2. Maer



I7 : ONCELYCK HOüWELICK.
Maer neemt , ick vond het goet foo harden aert te min0

^'

Koomt fegh eens mijn vernuf> hoe (al ick dit beginnen*

Ach 1 Crates is van outs een hater van de vreught >

Hy kent geen foete min , geen iuymen van de jeught

Syn hert is even-ftaegh als buyten hem gevlogen >

En boven aertfchen draften hemel op-getogen

,

Hy voed een hoogen geeft , van alle tochten vry r

Erkent niet wat de jeught ofwat het minnen zy •

Wil ick hem voor een man , ick (al t hem moeten S&qc}

En met een groot gevaer mijn eere moeten wagen

,

Ick fal hier moeten doen al wat een vrijer plagh*

En dat noyt teere maeght met eere plegen magh.

En foo ick dit beftae y hoe (ai de werelt (preken ?

Hoe (al het fchampcr volck met felle tongen (leken ?

Hoe (al de fteedtfche jeught verfoeyen mijne daet>

Als die ganfeh buyten (poor en uyt den regel gaet •

Ey , wat ick bidden magh > bedaert u loile (innen >

En wilt foo vreemden (luck u leven noyt beginnen • >fi

Kieft liever, t' wijl ghy meught^cen manieën echte 11 v

Die foet > die geeftigh is , en u tot vreughde dient •

'T is vry een wijt vedchil te werden aen-gebeden

Door yemant van de jeught , verkiert met triflche
'

Als acn te moeten doen een (chacm-root aengeüchc f

En afte moeten gaen van alle maeghde-plicht

,

Als foo een vijfen kop > verliingcrt op de boccken >

Te ftreelcn met denmont > tot vrijen acn te Cozckcn*

Ach ! (iet doch , mijn gemoet , dat ghy die klippe0
111

Een menfeh die leelick is hoe kan hy fyn gevrijt ?

Sy wou na dit ge(preck haer geeft in rufte ftejlen >

Maer voelt al wederom haer ziel gedurigh quellen ;
)

Dat hoogh verheven breyn dat fvveeft haer in den K°x

En , waer de juffer gaet y het draeyt gelijck een t°P

'



HOUWËLICK,S
ONGELYCK

So?j
Vvcderom hier overWen maien

,

*73

ju dit gewoel haer ganfche finnen dwalen

Daf

C
' befchroomde ziel , is die loo vreemden ftuck ,

Ofm
°°ck een juffer vrijt, en let op haer geliick ?

Dacr

Ct een jonge maeght haer fmncn laten binden

,

niet als tegen-aert en leet en is te vinden ?

En°

CClC
^ Cnm

*J
ns g^lijck voor eeuwigh zijn befchroomt >

N[
eea

tr° Llvven naer het valt > en nemen datter koomt ?

Die
} nccn

> na mijn begrijp , dit zijn maer vijfe grillen ,

s voor een wet , de menfehen ftellen willen,

^
Vrijfter heeft de macht , foo wel als eenigh man

,

Me(JCa

neraen haer gerief, daer fy het vinden kan

.

Heeft
* VVcch geruckt door Iafons fchoone leden

,

t)en

e

^
cn foeten mont den ridder aen-gebeden

,

^otd
^-g^dacn haer toe-genegen hert,

^Ce
ft D T ™che jeught tot haer genegen vvert

.

^Hc
as

k 0 niet gevrijt , en met gchccle finnen

^cefc

n
^c ^ey c

> om haer te komen minnen ?

Èrici

aPpk° boven dien niet Phaonaengefocht,
Hoe 1

fap
r

L

Ccn ôet gevley tot haren wil gebrocht ?

fteld
1 ont^en > dat h°ndert fchoone maeghden

Hon 1

Cn
,

In ^ec vverek y en fonder (chroomen vvaeghden l
^ L

j w« •
—

Dat : ƒ het hedenfdaeghs alleen my qualick ftaen

,

r°^0 1

0u^cn "jt foo dickmael is gedaen ?

r
ftu

•

|

U^cn%n dat waren vuy le faken ;

lek
,
£ v VvÜ*heyt foeck , wie kan mijn voordel laken ï

> Ma&fj >

Cen man begeer , niet foo de jonckheyt pla
1

%t (V nm dit geval dat ydcr niet cn mach

.

agh,

m dien ?
1S mimi3eckt. Dit hoor ick op hem (chicten

;

Mac r ij

C "cuSnc vereiert wie kan dien leclick hieten l

t>ic v
.^^jttcr arm , en uytter-matcn kael j

Ufc finnen heeft befittet altcmael

.

Y Maer
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174 ONGELYCK houvvelick.
Maer hy en heefc geen ftaet , om van te mogen leven

;

Al wat op aerden vvaft dat kan hem voedfej geven •

Maet hy is noy t gefet , en dvvaelt aen alle kant

;

Al vvaer den hemel ftreckt daer is ons vadcr-lant •

Maer wat heeft foo een menfch als enckel leet te vvacb^?)

Een wijs en billick hert kan alle dingh verlachten

.

Maer hy wort ftaegh beipot , dat hem tot fchande fl*
eckC

Wie dat den vvijfen fchimt noch wort hy niet bege^
1 '

Maer ghy zijt bly van aert , en hy een rechte fufFer

;

Iae hy een deftigh man , en ick een flechte juffer

.

Maer hy een vuyle flons , en ghy een nette maeght

;

Ghy fpraeckt een ander tael , foo ghy hem innigh 6ejrj

VVaer woont oyt kloeck verftant in foo mifmaccktc
1^'

Ick biddc vraeght my niet • maer hoort fyn wijfe reden*

Maer 't is met dat alleen . want hy is oock gebult ;

Geheel dat groot gefvvel is met verftant gevult

.

Maer 't is een vijfèn kop , hy kan geen vrouwen ftreel^

'

Hy kan my fyn vernufen deughden mede deelen

.

Maer hy is ftaegh alleen in eenigh felfaem dal

;

Wat raeft het fchamper volck ! is God niet over-al ?

Maer hy baft yder toe , geen menfch kan hem behagen 5

Dat is een vafte peyl , dat fy hen qualick dragen

.

Maer hy veracht het geit , een teyeken dat hy raeft

;

Wie daer niet op en paft die koomt de Goden naetf •

Maer hy lij t ftaegh gevaer , met veel in't wout te fvveV
eJl '

Al wie geen doot en vreeft die kan eerft ruftigh leven
•

Maer hy komt in geen huys , oock op een verre rey
s

;

Des hemels fchoon vervvulfdat noemt hy fynp&f'U
Maer hy en drinckt geen wijn , wat kan hem oy c ver^,
Wie drinckt wanneerhem dorft,dié kan oock vvater

&

'

Maer hy nut flechte fpijs , en dickmael niet een beet ,

'T is goet al wat hy nut, die maer uyt honger eet . ^
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Macrhv f
NCELYCK HOUWELICK. m

Eeüs2
en h

i c g«n kunft ofcierfel aen de leden

;

Macriv
dc%k man vernoeght hemmee de reden j

*T is

1
'
C

?
enc^e

^ ^ec voor uwen teeren aerc

;

^acr hy

1^ meelte vreught met hem te zijn gepaert

.

VVan/e
V
?Cckt nienighmael, oock dickvvils ganfche nachtcj

Hier f

1 niet Cn ^aeP C dan VOed nv *"yn gedachten

.

en
°° ÊCn ê^cm en dient geen jonge,vrou -

t

\x ft

na
,

mc Crates niet , indien ick mallen wou

.

S
y laet

j
^ï

c Vrijfter valt, fy roept haers vaders knechten ,

Sy^ aren tuyn een hooge ladder rechten

,

D^'
Crcin haren fchoot het fchoonfte boom-gewas

,

^'iet^
1 CCn ^nnigh menfeh van fchoone boomen las

.

VrOch
^ dC kUn^ mCC aerc%n kruy c belteken

,

Eetl ,

lter r°olèn om met hondert minne-treken

.

V
^Crfto

Cr
'^ ^Ct vverc'c Imcr eens met oordeel lagh

,

) ^(Hitü
1 VV

|

aCr hce" 1kC VVOU ' 011 VVatter 0nder la&h '
^
VVac

h kl

C ^aet ' C

n

Vvat dc groene kruyden ,

Men ^
em-gewas in defen wou beduyden

.

h\ tev|
n̂ccS^ heleyt , men lagher vonden in

,

]y ^otP | k
Van vcrftant

> en van een diepe min

.

Ief
chccn

1 al 5 daer ln de fruytcn laScn >

^e'i raohe

°

r

Ck even"fèhfs haer foeten noot te klagen

;

Sv^ecPifc r°
nigh hcrt bezi

^
den °P gemaccktt

£j Nc k
et

n
C l°o het fcheen ) tot in degrontgeraraeckt

.

ct ^etk^j
0 Se ĉhenck een van de kamenièren

,

k°cHo f r
man metheufche vvoorden eieren j

t) 711 vv0r

C

t
preken mocc en vvatter dient gefeyt

,

^ k
Voor gelPcIc

'
en in den mont <releyt.

^el Cr
aCght doct haer werek , ten beften datfe konde

,

11
valt L

metCen
ge,

eft de faken niet door-gronde

.

öacrgeenfins in , dat aen de foete maeghcviifp T Stcniuls m > dat aen de 1(
JlCri hooft bevalt, foouWenaaert behaeght

.

sy
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ONGELYCK H OU WELICK.
Sy koornt dan met het ooft tot Crates in-getredert >

Sy groet den jongelingh y en feyt hem dele reden : *

Mijn juffer > weerde man , (ghy kentfe foo ick dencK/

Die biet u goeden dagh , en fent u dit gelchenck

.

't Zijn fruyten > na de kun ft ge^iert met verfche roofefl

>

Die vvy > tot uwer eer , uyt meer als duyfent koofen >

Vermits ghy gifter noen foo wel en bondigh fpracC $
Van al dat 's menfchen oogh en oock den mont ve^ lllt

Hipparchia die wenft , foo ghy het wout geheng^ 11 >

Eens meerder herten-luft u toe te mogen brengen >

En y om u kont te doen haer toe-genegen hert

,

Soo ift dat dit gefchenck ü toe-gefbnden wert

.

De man die hoortet aen , maer hielt figh onbevvoge*1
>

Vermits hem even doen de finnen elders vlogen \ ^
By hem wert , fonder flot , 'k en weet niet wat y g

e

En hy gafeven-felfs geen drinck-gelt aen de meyt-

Syn (vvaer en killigh breyn dat blijft gelijck vervrofc 11

Te midden in de jeught van al de friflche rofen y

Hy laet de fruyten dae r > en hy en proeftfe niet ,

Het fchij nt dat hy geen kruy t offchoone vr lichte*
1 11

Dit fpeet de kamer-maeght , en mits fy konde merck^'

Dat aen de jongehngh de (innen elders vvercken y

Soo keertfè wederom , en ièyt de juffer aen

,

Wat datter is gebeurt , en hoe de faken ftaen •

V fruy

1

3 begon de mcy t > dat fvvaer-hoofr toe-gefolld

En heeft in lynen geeft geen luft met al gevonden

.

Want 3 ofmen defen kluts al moye dingen geeft >

Hy weet van buyten niet ofhy van binnenleef1:-

J

Hy is als ftaegh van htiys . Ghy (hebje wat te (cb&c
\.

V Vilt niet om defen bloet , maer om een ander den<>
c

Een gifte (na my dunckt) is fonder gront befte^0
t

,

Als hy dien ghy befchenckt aen u geen danck cfl v "
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^geef

h

C U >' C-gcfey t
' De juffer is verflagen

,

Ach
' f V

1'1
'

dc" h°f'
°m daer te moöen kWen >

Aeh ! V
1Cn l

fin groen gefchenck geen luft vcrweckc kan,
Vy

at da f
Cn

r
deufl

§h breYn > dat niet en kan bedencken

,

Ach !I SScn vviI ' als i
onSe vri

Jftcrs fchencken

.

Ick
v'

1C
guni* aen Lycias getoone

,

Had
icu ï

aie metcer daet door weder-gunft geloont.

Itkll
adde

aCrdi§h frcUy

C

Eudoxus we-gefonden

,

IckWe^T
g6VVis fyn hert acn my gebonden >

Vm
Ct

1
y vereert aen mijne kamer-maeght

l
ldir

er

c
als dlt g^henck en al het freuyt bedraeght

.

Sonc J,

1

^ v
n gemoet wel duyfent minne-voncken

j

fc ^at iff" j
1 maCr Cen bIom ofmaer een verfche roos

,

h
n
Peer h

Cr
*~
yn nert voor mi

i
ne gunft verkoos ?

e
kuals

Cm ^"S6^ 1"» een appel hem gegeven
öie f0

Van der d°othem brengen in het leven

,

V ^jek
n
r
edelman verfraeyen fyn gemoet

,

r
r Kiirnf

11
11 daeu dc kruyden doet.

ydi
Ppe i

IS hct oofc van aIle ri
j
c geprcfen

,

^ »PPd h
°°/^ deS gCtU^C VVefcn

*

Ö
0t »nd p

vveleereenongetemdemaeght

h°°r oof
c

Ctl
*leven arm van haren vrient gejaeght.

Ctlr
°°fb °K

behu^ r°° maecktc Pluto zl
J
nc

>

^ koom °ncv°ert , de fchoone Proferpijne

;

bi
^,et is Van

^ aCrdlgh frcuyt van ccnign hcrders kint »

^
11

Cgeliil°
Üt

,

S een P^1
'
dac% van herten mint

.

,
kaNa f

Ck vveet ) Heeft Crates wel gelefen

.

N°0rVvae rgem°et fo° ongevoelick vvefen ?

er
is in f

7 1S tC ftuet
' dacr is geen r°etheyt in

,

7" gemoetgeen vvoon-huys voor de min .

.

Z Ghy



ONGELYCK HOUWELICK
geeft tot fodan uwen geelt tot loeter vrijers geven *Ghy wilt da

Verkieft een edelman , die beter weet te leven,

Verkiert een foeter aert , die op u dienften wacht -

7

Tis dwaefheyt gnnft te doen een diefe niet en acht*

Sy heeft na dit gepeys een langen tij t gefvvegen >

Maer heeft al wederom haer oude luym gekregen

:

TTy , fey tfe , grilligh menfch , hoe gaeje dus te vvetf
f

lek bidde y fegheen reys > wat is u oogh-gemerck>

Wilt ghy een jongen laftot uwe gtinft verwecken?

Wiltghy een Venus-wicht tot uwe liefde trecken ?

Neen y dat is niet gemeent , ghy (beckt een deftigh tf1

Die y met een hoogh gemoet > fyn tochten dempen k<1l)

Wel aen dan > grilligh breyn, en wilt u niet bedrieg^ 11 '

Het is van outs gefeyt : Geen arent jaeghter vliegen > ^
Geen man foeckt kindcr-fpel : en wieder hooge fv

ycC

Weet dat hy geen vermaeek in flechte dingen heert •

De mey t die quam daer aen en gingh de man befoecke*
1 '

Daer hy ganfeh befigh (at te midden in de boecken 5

Sy ftelt hem freuyten voor met roofen overdeckt

;

Voorvvaer (bedencktet wel) het is met hem gcgeC*
'

Hy was met (ynen geeft: tot in de lucht gevlogen >

En by de Goden felfs ten hooghften op-getogen,

Hy wift u grillen niet , noch hoe het meyfen ralt>

Vermits fyn hoogh gemoet (60 lage niet en valt

.

En fiet > vermits de man veracht fbo kleyne dingen y

En niet en is gevvieght met flechte beufelingen > *

Daerom verflaeut u geeft , en krijght een dwarfféfl
11

En 't is nochtans de gront van u begonnen min

.

Om dat geen oogen-luft fyn hert en kan bekoren

,

Om dat de leckernij by hem is af-gefworen

,

Om dat geen fchoonheyt felfs fyn reyne finnen tree*

Dit ift dat u gemoet tot fyne gunft verweckt . Q\



L
° NGELYCK HOUWELICK. i79

^riicIcH
"'^ Cn doet

> SeIl
i
ck geringe mcnfchcn

,

Omd U
' vermaeck > dle ^chte dagen vvenfchcn,

Siet d
^ OVer Iangn fyn tochten overvvan,

Maer j
r°m vvil ick hem > en anders geenen man

.

kb heUL
Cr 1S oven dien cen misflagh hier bedreven

,

En d
i

de ên^ ecn ^°^e meyc gegeven

,

En d!°
C
^naei 'ck merck)mijn gronden niet verftacn,

Vy
le (jj

e
[°
m a ^s net dicnt haer boodfehap niet gedaen

.

Hy
dje^

ls Van de mm , en foeckt te zijn genefen

,

tj
etti

e
P lJne voelt die moet de boode vvefen

,

öie

lS

,

cdroevign leet totinde zielgeprent,
IckvVjj

hy ncchc ^dacht als hy een ander (ent.
S

°° kl &T]
CygCn^ aCQ Cmtes öaen vertoonen

,

VVatd
verftant mijngunften wel beloonen.

Vy
a

0et °ns wacker oogh en geeftigh vvefen niet

,

\t ho^fn
het °? een man

&
e v̂vincle P^en ĉniet

•

ick k
'

li

lc!c Cen maeSnc Cot Crates nu genaken ?

Sal
lc

,

e daet den vrijer moeten maken ?

V Êtl rrj
1101 ft°UC gCVaer hcm vallcnin dcn Echoot

,

p
1
dit ec

CCn Vo^enm°nt hem klagen mijnen noot ?

Vy
is m-*

1 Vn
i fter doen ? kan dit mijn tonge (preken ?

£
n eerbacr hert dat fchijnter afte breken

,

h^ 'tiijni^

0 gCC^ verdvvl
j
nt » mijn teere ziel verfchiet,

Lr* fcho
recfden aert en heeft de ftouth eyc niet.

^
,fc

nien r
lcklladdekracIlc

, mijn voorftel uy t te brengen

,

Mifc [lie

11

^
ou de man mijn ftreelen nietgehengen

,

b^ ftell

1

t
Y terftont » met hert en ftuer ^elaet

,

0
etn

0e . K

n
5
UVten trooft

> enbuytenalleraet.

dic
onr, a >

,C

,

kte ZIcI
'
vvllt ShY geduerigh hellen

,

- V
Vaer0n

g " mCt fvvaren angft te
<l
ucI,cn 3

Vaero,
gCen chtet vve8h en betcr raet bedacht ?

11 niet vvatgemacx tot uwen druck gebracht ?

z 2- 'Ken
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(

ONGELÏCR HOUWELICK.
'K en hoefin dit geval mijn eere «iet tc wagen

,

Noch met een open mont mijn herten-leet te klagen

;

Men kan in dit geval bedeckt en fèker gaen

,

Mijn eer , en dit verfoeck dat kan te (amen ftaen

.

Wie geeft heeft in de borft die kan , oock fonder fpreke*1 >

Aen yemant doen verftaen al wat haer magh ontbreken
•

Al fvvijght een vrijfter ftil > een vvinck > een foete lag"

Die fey t > oock fonder tael > al wat haer fchorten i^a§

Sy gaet , nae dit gepeys y in hare kamer treden , .

Sy neemt een fuyver glas , en (piegelt hare leden >

Sy doet haer koffers op , en haeiter aen den dagh

Al wat tot meerder glans haer leden dienen magh •

Sy troft haer geeftigh hair > en $iert aen alle kanten

Haer vlechten met Topaes , en rijcke diamanten

,

Met peerels haren hals > dat net en geeftigh ftaet >

Mits fy het aerdigh tuygh in wit te boven gaet

.

Een tabbert , nae de kunft gefchildert met de naelde ,

Daer in een wacker oogh met groot vernugen dvvaeW
;

Die fvveeft haer om het lijf • en , mits haer rijcke ÜP
t9

Vertoont, in bloem-gevvas
, gelijck een vollen hoi'

Maer fchoon fy is ge^iert met hondert moye dingen >

Die
s

t oogh van ai het volck als tot haer leden dwingt'

Sy heeft noch beter glans . want al het fchoon qic&ct

En is foö luftigh niet gelijck haer (bet gelaet >

Gelijck haer geeftigh hair > en roos-gelijcke wangen
Ai net , en rechts bequaem om harten in te vangen •

En dus foo treetfe voort > en geeft haer in de ftadt >

Doch mecft ontrent de plaets daer Crates dickmael
&

Daer Crates bcfïgh was , fyn finnen op te fcherpen >

Daer fiec men onfe maeght het oogh gedungh vverpcn
1

Maer offe fomtijts lacht > en fomcijts deerlick fiec?

De man is onbevveeght , en hy en groetfe niet. ^



Hicr 0Df
°NGELYCK HOUWELICK. ,j,

VVant
P

.
P.reeckt haer gemoet : Het ftuck moet verder komen.

Ick Wilt
mCt den geeft tC bl

j ftcr °P"genomen >

Hetn r
1 naerdcr gaen , en met een heufen mont

Dat is cj

e
^»en geheym tot in den diepften gront

.

Daten

.

^atis
mtC knac*c ^oct ' ^aer ^ientfe na-gelaten

.

v (L
nUttC

*Preuck > beveftight van den tij t

,

s
y k00n!

yc is net weert dat haer een maget vrijt

.

Maerdn
°
P dlt ScPeys tot Cmcs in getreden

,

Haer
•

3 een k<>ude fchrick die rijft haer in de leden

,

% vv

lnn,g
herte klopt, haer ganfche lichaem drilc,.

?&H
Ct n

!

ec vvatfe doen of vvatfc laten wilt.%£ tot ariemael toe om aen de klinck te roeren

,

Het
: fc£

n
?edl als uyt de Ietien voeren

,

Of<l !
Jnt ^at

fy in fvvijm ter aerden neder finckt

,

? k
<*rt d

felfs hacr in het aeni3cht fPrin£ht '

v dit
Vvederom

' en gaet vaft overleggen

,

at Vo

lC

r
Cn dient nacr moe(^cr aen te feggen

.

v öies^ voor het left nae langh bedencken goet

;

etie tot de vrou en opent haergemoet.
3t

^y heb* ^f
yt dc ™aegnt ) net is een wijl geleden

,

0;

:den,%y f,e^
c lnda ernft gelet op mijn beft

M^aer ick

m
r
duy ĉnt mae' tot trouvven aengemaent

r»
1Jtl0l

^ev
Cn

i

gh den vve§n daer geenfins toe gebaent

•

vVaren
lck hert en mi

)
nc tuymcl-finncn

h en
vvift

Cn~
ftaegn onluftigh om te minnen

,

k ^ ick °r
Ct CCncn imn diemy vv^ beviel

,

let'
f*t ho

Cn

n
bdeyC vvou Sunnen dcfe ziel

•

i
eJe do

C

a
gh tCr VVerclt kan verkeeren :

? yoele7 mm mi
j
n finnen over-heeren

,

^ dat ee f\^
n hcrt nu anders is geftelt

,

* lelfaem vier mijn teere finnen quelt.

Z
3 In-
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ï8i O NCEL Y'CK BOUWEtlCL
Indien het u belieftmy des verlofte geven

,

Ick wil van nu voortaen , ick vvenfc h een ander leven ,

Ick wil oock heden felfs verkiefcn eenigh man,
Die mijn onftuymigh hert in rufte ftellen kan

,

Die mijn onrijpe jeught ten goede fal bereyden

,

En tot de ware deught mijn driften fal geleyden

.

Ghy doet in dit geval gelijck een moeder plagh

,

Op dat ick dit begin ten eynde brengen magh

.

De moeder is verheught van foo gevvenfte reden

,

En foeckt van ftonden aen hier naerder in te treden •

Wel dochter (feyt de vrou) zijt ghy aldus gefint j

Soo opent even hier , wie van u wert bemint

.

Ick fal , eer dat de ion is in de zee geweken •

Ick fil noch heden felfs met uwen vader ipreken

,

Ick weet geen meerder vreught en fal hem oy t gefc^
11 '

Als u fyn lieffte kint getrout te mogen ïien

.

De maeght gaet weder aen . Ick hebbe lange dagen

Mijn finnen om-gevoert , mijn oogen om-geflagcn

,

Op dat ick met befcheyt ten leften vinden fou

,

Acn wien ick mijn gemoet fou binden in de trol»'

En naer ick menighmael met alle mijn vermogen
Het ftuck heb overleyt , en dickmael overwogen

,

Soo oordeelt mijn gemoet, dat Crates is de man*
Die my in dit geval alleen vernugen kan

.

Indien het u behaeght ten echte my te geven

,

Ick ben mee hem geiint mijn dagen afte leven

,

En dat in vreught , in pijn , in Iuft , in ongeval

,

En wat my voor een lot den hemel gunnen fal •

Hoe ! Crates (feyt de vrou) wel dat zijn vijfe grillen »

Die ick niet kan verftaen vvaer henen datfe willen

;

Hoe ! Crates , lieve kint , dat is een felfaem mcnfck' ^,
Hy kent geen lief, of leet , geen luft , ofherten^ ff
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\ond
yS en bIoct ce fcmen uyt-getogCn

,

H
y heeft r?n

n deh menfch
' d

?
vvere,t »y^4°ge» >

S°o dar lf i

CygCn aerC en al,e vreught vcrfacckc

,

t°° ghv CvV .

aI daer
°I
uaIick ZI

i
c gciacckt

.

11 yvaer i ,

m flet
>
hY hec£t mifoaeckte leden

,

tyn aer?r u
Cm ontmoct daer gaet% cenfaem treden,

Iti't kon A r §eftreckt >
en aIs in ftagen ro« >

p
y *n het

C man en dienr geen
i
onge vrou •

heb
t<>eff

g?dcd zi
i
c P rachcigh op-getogen

,

Ghy
Jij

gh vei'keert by luyden van vermogen

,

ClN Uvr

Van
°A

S gC?ieit 5 Cn vandcl'jeught gekleet,

h y 2
'jt cc

C

f u
aerre beurs

>
macr "y«cr-matcn breec

.

le
hcbb

en •
maeght, en hondenjonge mannen\ D,

,t "Wendienft, haer finnen in-gefpannen.

' ^ Ü\n7
n

^ctdom foeckt
» de rijekfte van de ftadt

v°^yL j^vvcn 8lans ten vollen op-cevat

.

£
bl
4rfU

d flCt
> de be'lc den lan5e

& daer
trou

„

aen uvve gunft te Pande •

M,
1 Z

y èdeJ

m
-

•

bI°Cm 5 êaet lleemt een ,U%h man
'

^rf
°Oecn

nJ
r

1 ofTchoon
> gty nebter keufe van.

h
llle

t ev

Vl aCrt VOor U te v vi,lcn kiefen
>

K
at

«s her ?n
VVl1 fyn Iicve

j
cught verliefen

,

*V

'

c ick inT ftuck 3 en vvel de vreemfte flagh

%v
Ccn

leel t
geVaI Van al lcven%h '

van
ecn p

^nCch , en ghy van fchoone leden

,

\\

y Vvond
°eten acrt

' en h
y
van ftyre zeden

,1,

CrSfin r
°U Sckleec >gV net in u gevvaet

,

V i

1 di< -rn
yn gebacr

> bIy "» u gèlaet

.

r>dfa
t

J

Ve
,

rfchil%h oyt te famen voegen ?

V
el
°oftet

81 VVcrck °y£ ner£en vereenocecn l

7%yt al

Veerdc kint » <°o ongelijeken aert
s met verdriet te famen zijn gepaert..

De
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De moeder had gefeyt . De dochter gingh beginnen >

Niet door een fchielick hooft maer wel bedachte ^in° c

^cl

Met oorlof, fey t de maeght y al wat men fchoonheyt

En heeft foo goeden naem in mijn gedachten niet

.

En dat ghy leelick noemt en kan ick niet verfoeyen >

Maer voel in tegendeel mijn liefde dieper groeyen

.

De (choonhey t > na my dunckt, byfonder in de

En geeft noy t ware luft , en heeft geen rechten gknS
\

Vlyffes hadde noyt de gaefvan fchoone leden

,

Noch wan hy menigh hert door fyn befette reden >

Noch heeft hy Nymphcn felfs tot (yne min gebral
•

Soo dat ick kloeck verftanc voor alle dingen acht

.

Al is een lichaem fchoon , wat vreughde kan het geve*1 '

Om daer aen vaft te zijn voor al fyn ganfche leven ?
,

'T en is maer een geficht . wat kander meer gefch^
11

Al wie het eens bekijekt , die heeftet al gcfien

.

Offooder naderhant yet anders is te vinden >

Soo blijcktet dat de tijt de fchoonhcy t kan verflindefl
•

In voegen dat men noyt , als met een groot verdik'

Het af-gaen van de jeught en van de fchoonheyt nct '

'T is anders mette geeft , die kan tot alle tijden

Verfraeyen ons gemoet > en op een nieu verblijden > ^
Die weet > tot onfe vreught > geftaegh een nieuV

vefl

Ofmet een defrighfehrift, ofmet eenfoeten tn°flt
'

En als dat hemels vier genaeckt fyn alderlefte

,

Dan koomt de meefte glans , en ver het alderbefte >

Het is in dit geval de witte fvvaen gelijek , .

.

\
t

Die finght haer foetfte liet ontrent haer droevighW
C

Een geeft van hoogh vernufdie kan op vveynigh \^cn

My ftorten in de borft , dat my fal eeuvvigh duren 7

Daer my het frifte lijf, oock van den fchoonftefl^
Noch vvijfer in verftant > noch beter maken kan • ^
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Qoctj i i r?

00" hec is ' en kan my niet ,

Het lijf

"oone vcrvv en zijn maer beufel-faken.

En
j n

j 1S maer een block , een ongefonden romp

,

HenVk^
Cen Vvoortgefeyt, niet als een aerden klomp.

H betf
y m
J

een man oyt zijtgeneyght te geven ,

En d
11Ct n vrient a^cen Scimi te leven

f

Iu^
er
?m totbefluyt, vrou-moeder, weeft geruft;

^ vvatd
ck nocmt » daer isniijnherten-luft.

bat|j
0n j

§°cde vrou hier tegen quam te feggen

,

De Vaj
0 JOnScmaeght met reden vveder-leggen

.

Als he

f evcn~felfdie is hier in ontftelt

,

öacrï'
SC^ck ilCt lagh

' §a vrouvve dit vertelt.

%it

'

d
5
c San£heftuck te hebben overwogen,

Hy Vo ,

,cr C»tes felfs wel meeft in fou vermogen

,

h ^ bid
11 dcn man

* nv °Pent fy
n verdriet >

u^yumet&ootca crnft
*
dacMcr in verfi« -

°pfet
lllCt Cn is &eneSenom te trouwen )

l>at hv?!
de maeght wil krachtigh weder-houwen

,

]Y
^e

Vtvft
met een vvoort veel menfehen beter maeckt)

u c

v

Vert

ncder fet > en hare luymen ftaeckt.

y
%tcii

an den acn by Crates aen-genomen

,

reVf
Cn

f
v§en dagh by haer te willen komen

,

yt d ? & * c vviueiiKouien,

In
'°°ck in'

y den *°°P van f°° een vreemt geval

,

tt

CSs vv
00

öenbllck > in ftüte brengen fal

.

Icr ti ih j
aer Clico woont daer was een ftille kamer

,

tijtden

td^r 1

}
te werek , en met een fluxen hanger

k
Al
^*tcr

Y daCr CCn Sat *
fo° dat hy konde fien

Cer hv v
0ft

l

me gmgh Cn Vvatter magh ge^chien

.

K°°8ht n7 n
k°0mt

§
aet hv fvn dochter fPrekcn >

?°ch fy k|
et

f
alie macht haer voorftel afte breken

;

00
^at h

J onbcvvccghc
, en fet haer even vaft

,

er vreemde luym gedurigh hooger walt.
A" a De



ONGELÏCK HOUWELICK.
De man , als uyt-geput, gaet nu fyn befte reden,

Gaet al fyn ganfche kracht op haer gemoet befteden y

Hy klopt aen haren geeft met foo een harden flagh r

Als oyt een felle tonghaen yemant geven magh.

O wat een fchendigh ftuck ! vvaer zijn u teere jaren ?

VVaer is u fedigh hert > u fchaemte vvech gevaren ?

VVaer is het eerbaer root , der vrouwen hooghfte dcü§

Dat ghy u reynen plicht aldus vergeten meught •

VVaer rolt u los verftant? vvaer dwalen u gedachten*

Dat ghy wilt onderftaen een man te gaen verkrachten >

Een man ganfeh tegen aert te dringen in de trou

,

Dat noy t en wert gedaen als van een geyle vroti ?

Quelt u een heeten brant , ofworden u de leden

Van krevel aengeritft , ofvan het vleys beftreden

,

Soo malt gelijck het dient, en kieft een ruftigh fltffl 9

Die met een foet onthael u jeught vernuegen kan

.

Maer by een vijfen grieck u luft te willen foecken

,

Die noyt geen luft en vint als in vermufce boecken >

Dat is het fotfte ftuck dat ick mijn leven fagh,

En dat oyt menfehen breyn met reden lijden magh -

jj

Hoe ! (al een bultigh vent een fchoonc maeght vervol
11

En die geen liefde kent u (innen konnen roeren ?

O monfter van de ftadt , en van het ganfche rijjek •

Wie fagher immermeer , wie kender uvvs gelijk
?

luyft op die eygen woort foo komt de moeder binnefl • %

Die (èyt : Vcrdvvaelde ziel > wat mooghje doch beg**1
*1

Ghy hebt in grooten ernft op my vyel eer verfbcht >

Dat ghy eens metgemack tot Crates fpreken tnoch^
9

Koomt nu , en neemt de preufvan fyn verkleunde hIin

En fiet wat u gefpreck op hem fal konnen winnen •

Hy is hkr binnens huys in feker ftil vertreck ,

Gaet fpreeckt hem , fooje wilt > en opent u gebrek ' $
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AlS(Jit
,
,°NGELYCK HOU WE LICK.

Syis

juffer hoort , al is haer geeft verflagen

,

Sy v

eVen~VVel het ftuck geu™ te wagen

,

En ^nt in ^laer gemoet het onverwacht geval

,

Maer^ft Cen korK wijl hoe fy het maken fai

.

S0o^ f.

e Crates fiet , haer ganfche leden beven

,

Sy fl-

&ecn geIuyc voor eerft en konde geven

,

Mac^ ^e^c 'c vcroaeft van f°° een deftigh man ;

k Vvij(L^
r°ct ncm üjcke-vvel ten beften datfe kan

:

ö
acr -

n
7C

' kl°eck vernuf, en luft tot hooge foken

Eri r ?
Vveer<ie vrient , beftaet mijn ganfeh vermaken

,

» choon ick ben gevleyt van al de tóflche jcught

,

Vv
atlt

nVmde geen vermaeck in al die malle vreught

.

Ben ; .,
nacr ick even hier u left eens hoorde fpreken

,

l«7

^ l[

et> Vvcerdeman , nae defen wilt geheugen

,

Ick faMat ick kan toc uvven dienfte brengen

,

Sn
bij

al Vvat ick heb u ftorten in den fchoot

,

5* «eb v
VCn U

§etrou cot aen de bleecke doot

.

^alber ,

anu
geleertin tucht alleen tefpreken

,

tck gcvIcy ten vollen afte breken

,

»f heb
Va

kamper volck op yemant feggen magh

.

yder

' n U
gc^eert nie c nieer te willen achten

öatoy
een begeert, dat alle menfehen wachten »

1 i!
cIi heb P rachtign wijfom' hare 1eden droegh

,

F ^ Van
90 U geIcCrC ' daC weynigh is genoegh

.

1^ het
U
?

cn in voorrP°et met te fwellen

,

Ick
heb v

gaet^n nerte nict te queUen

,

Ste
lt Ls

U geleerc > dat ons de bleecke doot
i0veti alle forgh , en buyten alle noot

.

A a Ick



pSS ONÖELïCK HOÜWELICK.
Ickhcb van u geleert, mijn los gemoette dwingen»

lek heb van u geleerc , dat God in alle dingen

Syn woon-plaets heeft gefet , dat God is over-al

,

Dat God te lyner tijt de vverelt rechten fal

;

Dat vvaer hy is ontrent geen quaet en dient bedreven >

Geen boolhey t aengerecht door al hetganfche leven

.

Want hy vervult het Al . lek heb van u geleerc

Hoe druck en tegenipoet ten goede dient gekeeit

.

Ick heb van u geleert , dat ftil te mogen vvefen

De menfehen voordeel is , en driften kan geneièn

.

Ick heb van u geleert , dat gullen overvloet

De leden niet en helpt , maer enckcl hinder doet

.

Ick heb van u geleert, en wilder in volherden

,

Ickhcb van u geleert j een menfèh te konnen werden»
Ick meyn net metter daet , en niet in loofen fchijn >

En , acht ick uwe leer , foo moet ick uwe zijn

.

Met fy haer reden-fluyt haer ganfche wangen blofeu >

En gloeyen even foo gelijck als verfche rofen

.

Daerwas een ftoel ontrent , waer op fy neder fceg^
En fiet , haer vvefen fprack, fchoon dat haer tonge^ 9

De man
,
op dit geiicht , voelt fyn gewrichten drillen >

Syn gceftcn overhoop , ónfeker vvatfe willen

.

Syn over-ftrengen aert vvort lacht in dit geval

,

En weet niet wat hy doen , ofwat hy laten 61

.

Hy ftaet dan fonder fpraeck , verilelt in fyn gedichte11 *

Hy voelt in dit gewoel fyn herte fchier verkrachten

.

Ten leften , wat bedaert, foo leythy fynen ftaf ,

Syn af-gcfleten mael , en rauvven mantel af.

Daer (tont hy doen ontbloot . hy toont fyn ganfche Ic*

Hy toont fyn kranck geftel van boven tot beneden

,

Hy toont de jonge maeghtfyn heymelickgcbreck*

En , liet i in defen ftant begon hy dit gefpreck : $



Hctkoorh
° N

r
G

.
ELïCK HOÜWELICK.

Die oy t j
m
2

feI^em voor i o fchoonfte van de maeghden

,

Het 1c

loet
gelaet aen ecnigh man behaeghden

,

t>ateh°
m
r ?y felfaem voor ' ó blomtic vn" het L™c >

. pw/3 y>tchoon onverfocht , my biet u rechterhant

,

rfche m.
n
ÏÏ

t SeverSnt ) aenmy v vilt over-geven

5atgL
*cg«le-blom

, u foet en jeughdigh leven,

Vv en
ZlJt gcfint

'
als uvven bed-genoot

,

0 Wm t

UVVen monc ' te jonnen uvven fchoot.

^is
Stam

U ln

,

dcn fin
'
my dit te k°men fegeen

!

HcttV? 1 hct ftuck vr7 naerder overleden .
-

<ct
n Cc^hvi

0ete maeghc ' en kent, eer datje mint,

Da
Vvil

ünu t

r dc trou u vnïe finnen bint.
tlCk

§eenm ^ kk moet het u ondeckcn »
^an en ben om vrouwen aen te trecken

,

A a 3 lek



! 9o ONCELYCK HOUWELIC K-

Ick ben een flecht gefel , en van geen hooge ftani

>

En 't huys is Tonder glans , daer uyt ick oorfpronck
1$

'K en heb geen koren-lant , geen klaver-rijcke dalen >

Geen heuvels in het wout * daer duyfent fchapen dvVtl

VJ[

'K en heb geen boom-gewas > geen vvijngaert op ^ct

^J
'K. en heb geen prachtigh huys, en min noch machtig v

Deesmale, die my dient om boecken in te Heken y

En wat my op den vvegh , noch vorder magli onibi'ck
en '

En defe ftafalleen dat is mijn eenigh goct , $
Mijn fchat y mijn ganfche kraem , die my vernueg^

11111

En wat mijn Iichaem raeckt > 'k en (ai u niet bedriegcl1 '

Oock ben ick niet gewoon aen yemant oyt te liegen \

Ick heb my bloot geftek voor u beroemde maeghc >

Op datje mijngeftel en fvvacke leden faeght.

Men hoütet voor gewis , dat, als mijn moeder bacrde* -

Ick haer en al het volck met defen romp vervaerde

Ick word' als voor een fpoock van yder aengefic'1 >

En ick en heb noyt vrou mijn leden willen bien

.

Daer is een ronde bult my op den rugh gewallen

Hoe kan dat immermeer u fnflchc leden pallen ?

Hoe (al u geeftigh lijf} u aengename jeught

In my onaerdign menfeh oyt vinden hare vreugd ?

Hoe fal li hoogh gemoet figh neder konnen geven ?

Hoe fal u vrolick hert Coo ftrengh oyt konnen leven ?

Ghy fult , voorvvaer ghy fuk indienje my geloofd

Vertreuren uwe jeught by foo een felfaem hooft'

Ick ben meeft alle tijc genegen om te dwalen

Nu in het naefte lant , en dan in verre palen

.

En dit is mijn gebruyek ; al is mijn Iichaem fvvack >

Noch doe ick even-wel mijn leden geen gemack
•

In't holfte van de nacht > als vee en menfehen flapcn >

Ofby haer vvedcr-paer haer foete lullen rapen >



Danlev,-

0 N
.

G
,

E
,

L y c K houweuck.
dat h

1Jn bc%hhert
>mÜn deufigh hooft en maat

Mijn hUvs ; r °\Cn dan in verrc landen dvvaelt

.

vaten •

Ee
ftu7 l

l
caaghalJangena-gel?ten.

t
Eetl pem" 1

dcrPracht^ achc ick voorgel»ck ,,

t
akl<4 j

31 vvacr« blint en bracker niet een (tuck

.

fcf^oonT gcnocSh 5 kan
'

c maer de leden dccken »

'K en foj
ypmant lacht, ick laet de vverek gecken

.

a
Iclc

^oen?k
gCCn lcckerni

j > gcen mont ofoogen luft

,

> tafe{ A
C
;g°edc rpijs al wat den honger bluft

.

fnü
tick i

V°Ick fyn no°gnmo"plagh te tooncn,.

Hfljp ,

CnckeJ ofdickmacl rauwe boonen .

V
^ Voor r

het vaIt > en bcn oock dan alleen

,

S

°°r Vv
'jncn

Cn

i
aC

ï

htC peuI nccm lck een hardcn ftecn
•

°°^ ick
' brey"n mct neeten ontfteken

^ Vo0r
J °en d°rft mct vvater uyc de bcken »

le^i
00

rche,

Cen

i

Suldcn koP

»

ofander rijeker vat,

V ,> f0o
P *k metter hant een fchrael en killigh nat

.

e

IC

5
mn

ön »
en nae dc ^ken vallen

,

fS h0e c
P gCpCyS ' terVV1^ de llcden mallcn

De 'ïtebi i

n
J°ngC Vrou dientacn te zijn geraeckt

,

*H
kt nü

> <?
n
?y^

mi
i
n vverck voor defe» afgemaeckt...

h
yt UvVs m^ j

fo° rcer van jonghs zijt op-getogen

,

fHt vva l
K borft maer vvecld> en hebtger°gen >

^di

le aen her *V makcn *°ut ccn vi) ênmm y

k\
h
^y zi\t

bed Seen vrcughdc brengen kan

.

£> nae/?ey
Sht ons regcls aen te veerden

,

^ in n. j
1 de gronden van der eerden

,

V° bI
ccfic r

djc de VVerelt 15 Sebouc »

k NcS' etemae
ght ' al beter ongetrout

.

:ter
tor ^T11 Vry

J om nüo£n ce moeen fvveven
tde

kunftal3diegefcllighlev?n.

Want



\m ONOELÏCK HOÜVELICK.
Want al vvacr kinders zijn daer is het nimmer fttf >

En wieder moeder is en doet niet datfe wil

.

Maer wat dat u belanght > 6 perel van den lande

,

Doet ghy met uwe jeught aen Hymen offerhande

.

VVant als ick u bemerek en uwen Toeten aert,

Soo dient u geen beroep , als wel te zijn gepaert

.

Ghy moet met eenigh prins in echte banden leven >

En aen het vaderlant van uwe vruchten geven

;

De loten uwer jeught, u gul en edel zaet

Dat moet hier namaels zijn een fteunfel van den fccit

Het root van uwen mont , het wit van uwe borften>

Een wenfeh van al de jeught en honden jonge voï&cii)

En dacr van yder {jj)reeckt door al het ganfche rïjck>

En is niet voor een romp > als ick ofmijns gelijck •

Wy fitten menighmael veel uren op-getogen

,

Het fchijnt dat ons de ziel is uy t het lijfgevlogen \

Maer van het echte bed ofvrouwen geen gevvagh'

En wat is edel fruyt voor die het niet en magh ?

Wat is u , fchoone blom , aen dit beflagh gelegen ?

Gaet kieft een luftigh man , gelijck de vrijfters plegen 9

Gaet neemt tot u behulp een (beten bed-genoot>

Soo magh een aerdighkint vergieren uwen fchoot
'

Dax fal u beter zijn , als in geleerde boecken

Den aert van alle dingh te willen onder-fbecken

.

Al dat en is «en werek dat jonge vrijfters raeckt ;

•

Het fchepfel dient gebruyekt daer toe het is ^errt
1^

Demanbetaemtdeforgh, de kinders moeten ïpeleö'

Een vrijfter dient gepaert , om vrucht tc mogen telen \i

Ghy daerom , friftche roos , gaet neemt een edel&
Die u tot echte luft en vreughde dienen kan

.

Dit loom en bultigh lijfvoor u tc willen kiefen

,

Dat is u foete jeught > u (bete vrcught verliefen

,



Dat'
° NGELYC K HOUWELICK.

Dat 'l?
jeuShdigh te bréngen in dennoot

,

W7

S

7 Cen
Seley £ het leven cn& doot

.

&at fy

'

J ln de ftadc dic hen geluckigh achten

,

0t in ^cr nacht op uwe dienfte wachten ,

Voo S" '
ede^ i nJck , en rappe jonge lien

,

Kic(^a
rvvacr ne t is u beft op haerder een te ficn

.

Vv
an

er Vva t U bevalt , dat Cil u beter vougen

.

^ietd^i

C CCn C<JC
' P ccrt 011 maö^ geen e^ pl°ugen *

Dan/
1 mCt Va^cr knooP cvvee herten t' famen bint*

£>e v5(
j

' f
men feaich aert in een geftalte vint

.

( Vcrm -[
s j

0rcec al wat Crates heeft gcfprokcn

,

Aenf^S
door een¥cct> te voren op-gebroken

,

b ^°otnr j
relfaem

*P
el ) dan met

fy
n gemael

^tda^^'^er dit gefpreck getreden op de zael

.

^^dit
C^ C tC zi

^
n

* fy 1* dochter aen te fpreken

,

Hy f !
reemc gepeys haer uyttet hooft te fteken ;

GL / c

;

Weerde kint , hoort nu den leften raet j

>>3

V (Ie
'
Wk"lul" **" ' "u"rt nu aen ic

l
lW Cacn aUe kant hoe dat u fake ftaet,

^C
rates

r^tct af, u vader ifler tegen

,

^Ain ^J
1"*^^ tot trouwen ongenegen,

i o-Li
1

'
3°ven f°° meynt de wijfe vrient

,

fy vv5
c ï

1 niet en vocght » en hy « niet en dient

.

1 d
°et dat

Ul

,

even noch u loflè finnen ftillen

,

Vy
le^c

U b«aemt
, en dat de vrienden willen.

r
e n^eok *S °P den hals gev villen tegenfpoet

.

t
y geeft^ °ïlgCn Sccft voor haren™dcr knielen

,

A f
n toon^ •

i

CPcnrucht ' als ln dcn kftcn noot

,

Of
I

V^er i

haergelaetgelijck een volle doot :

iny Scen ick eylch dat moet ick hier verwerven
y nu terftont en hier ter plaetfe fterven.
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m oNOELYCK HOUWELICK.
Of, foo oock dit.vèrfoeck my niet gebeuren magh *

Hout defen even-wel voor mijnen leften dagh

.

Ick fal veel eer een fv veert in defen boefem drucken >

En mijn bedroefde ziel uy t hare vvoon-phiets rucken $

Als dat mij n trcurigh hert fil fcheyden van den rnafl r

Die ick niet miflen wil > en noyt verlaten kan .

Sy keert haer met het vvoort > en laet haer vader blij^n
>

En laet haer broeder ftaen , en laet haer moeder kijven >

O peerel van het rijck , ick fvveere by de fon

,

Ick wou u dienft-maeght zijn indien ick maer en k°n
'

Ick ben met al mijn hert tot u alleen genegen

,

Maer niet om mijn vermaeck met u te mogen plegen*

Neen neen ,
gelooftet vry 3 ick heb een ander vvit y

'T en is ^een geylen brant , die mijn gemoet verhit •

Zijt ghy , naer u gebruyek , genegen om te waken >

En etter niet geftelt om vrouwen aen te raken r .

Ey lieve weeft geruft ; ick fie maer op den geeft >

En met u wijs te zijn dat is mijn bruylof-feeft. ^
Dat is mijn hooghfte luft ; 'k en fal niet anders w\cdcïï

Gemeenfchap in het bed is voor geringe menfehen

.

'K en achtet niet een lier al wat men daer geniep

'T is al maer vvater-vervv voor een die hooger heC '

Schoon ghy my niet en racckt , noch fal ick uwe buj^

Laetflechts maer op mijn grafden naem van CratesW^
Dat is voor my genocgh . De gront van mijne v lCÜ -

En heeft figh noyt gefet op rancken van de jeugh^
y

Hoogh oordeel y diep verftant , en wel bewrochte hnl1

Die konnen maer alleen my krachtigh over-winne*
1 '

Daef ben ick op verheft , daer ben ick om beluft >

En fonder dat vermaeck foo blijfick ongeruft-

Hoe 1 kan oock niet een vrou haer finnen over-gcV^n
9

Om met een deftigh man haer dagen afte leven



I

j
,

0 N GEL Y C K HO UWE LICK. 195
v^entfchap

, fonder meer ? kan niet een billick menfch

Vo0r
nSen > kuyten luft , fyn vollen herten-vvcnfch ?

Dat
•^ ic^%ge

5 JWi .,
ghy fultet haeft beproeven

^
tQ t mijn vermaeck geen man en fol behoeven

,

EiV^
man cn ge ôcht .

noemt my fl echts echte vrou

,

Q ec^
cfc en vvii van u geen plichten van de trou

.

0^j
VVe^u ft |n het bed . Ick fal my konnen geven

jj^
een deftigh man naer u gebruyek te leven

,

*ck f |

^00 ĉ""^eraec gloort met diamant

,

lckf
a j

,

mi
Jn njck gefpan gaen leggen uytter hant.

Ick
ac/

l

^

edel kleet niet laten afte keuren,

fek
^

k
^
u êr-tuyg^ a^cen voor Hechte leuren,

En d
n ^Ct CCn ^inS^ a^s ^ac ^e VVJj^eyt raeckt

,

0OUc
at In °ns gemoet de finnen beter maeckt.

Eti
ïij^

C
.

Cre^s > diamant , en al de rijeke fteencn

'T is

niCt in^Ct ^act de heden meencn j

, Eu da*

1101
^ Cn vvcct n *ct vvac

> dat om het ooge {peelt,

^ e
*Us

C
edelhert fighin de finnen beelc

:

^
geetlf

raU Sevvas gekomen uy t de rotfen

,

T ea
1Qs Van den aert om des te mogen trotfen

,

Etx n

1S maer oefter-quijl > bevrofen in de

1 Cn
ra

C

^
en harden ftorm geflingert aen de

U bae^
nict acn ^ct hert /ten kan geen menfch verblijde,

Het ^ ^CCn z^ *n druck en bitter lijden •

v Vv\ ' 1 ln tegendeel een on^eruftcn geeft

.

*
ls
Vrv

dle Vce ' bedt is alle rijt bevreeft.

AIs
ydel ,

Cen herder luft , de fterreti

;

zee,

ie ree

.

aen te fchouvven

,

VOoCv
°PPe-g°cc en leuren van de vrouwen.

h
Is r°ete

^
'

llCt minfte licht dat aen den hemel ftaec

3^ r
rin vermaeck j en hooier in cieract

.

f°o
eer,

6011 nien
?nen °°gn °°ck fonder koft genieten

,

reyn gdïcht en kan hem noyt verdrieten

.
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O N G EEYCK H OU WELICK;
Noyt boven fyns gelijck doen fvvellen door de pracht?

Gelijck haer flicker-glans van alle tijden placht

.

Wel vrient , wilt ghy denaert van mijne lullen weten >

lek kan oock enckel moes en rauwe boonen eten >

lek kan oock dolen gaen , ick kan oock fcber zijn y

En flapen in het wout , en leven Tonder wijn

.

Ick Tal benevens u een rouwen mantel dragen

,

En wat ghy vorder doet en Cd my niet mifhagen

.

Ghy lult te geener tijt vernemen mijn geklagh

,

Indien ick maer alleen ontrent u vvefen magh

.

Maer wat ick heb gefeyt > ghy laet u niet bewegen

,

Ick fie acn u gelaet , het is u bij fter tegen

.

Wel Crafcs , wilt ghy dan mijn liefde tegcn-ftaeii

;

Soo moet dit treurigh hert van droefhey t onderpcïl
*

^

Soo moet mijn vvoonplaets zijn ontrent de droeve tfiïtf)

Die haer benaude ziel uy t haren boefem jacghden

,

VVt fake van verdriet en heeten minne-brant

,

Daer niemant foet behulp ofhope toe en vant

.

Als Dido niet en mocht haer weerden vrient genieten *

Soo gingh fy metter daet haer edel bloet vergieten.

Want eer hy mee de vloot verliet het koninck-rijck'

Soo was de jonge vrou terftont een droevigh lijck •

En als de Griecfche maeght Leander moeite derven

,

Sy wou geen vreughde meer , maer gafhaer om te ft^
v

En Tbilbc \ by geval van haren vrient ontbloot

,

Begaf haer door het fvveért gevvilligh in de dooi-

En vvaerom fou de menfeh op aerden langer leven

,

Als acn fyn droevigh hert geen trooft en vvert o-egeven ?

Voor my , ó vveerde man , ick gae den eygen gang*1 '

Magh ick niet uwe zijn mijn leven dagen langh •

Ick gae den eygen wegh , ick zijge na beneden

,

Ick gae na Charons boot
}
en dat met raflche fchredeö >



ONGELYCK HOÜWELICK.
I ld**

Vrce ê nu v°ortaen geen droevigh ongeval

,

tyft o
^er .byder kam dat my verloffen fal

.

Dje
P dlen eygen tiji fy greep een blooten degen

>

°nder feker kleet verholen had gelegen

,

^
Vo.cghc hacr op den punt . Maer Pytha ganfeh ontftek

Vy
at

r
|

c ^aer om den hals , eer fy het wapen velt

.

fyf u
Vac^er doen ? wat (al dc moeder (preken?

naer tranen aen, die fchijnen (lage beken

,

So J^*
0* droefgela et, en haren bieeckenmont,

Hy o. j?

a

L

c "y fyn gemoetin duyfent prangen vont.

k
1 uy c de zael, niet droefheytin-genomen y

t)ic

C(^rocfde vrou is tot hem af-gekomen

;

Hct^u-
C ^acr Sankk ontftek, en boven al bevreeft r

Sy
yajt

,

chl
)
Q c dat fy de maeght (iet geven haren geeft

.

$o0 ^jr
Crn °m den kals , en met een droevigh kermen

Vei
^C man fyns dochters wil ontfermen

.

Vera

an ccn échten aert , en even feer ontfet

,

ï)acr (>

bUnt
5 nac groot beklagh , de moeder ha er gebet,

\£
ecct klfaenvtoe > daer laet men Crates halen ,

m Ct^ Sc '3acr gctreden op ter zalen.

S0o ^
%de niet , hoe na de jonghman quam ,

^yfp
ra ,

a^de droeve vrou het woort ten leften nam

.

^ ' ho
^rates a^n , met tranen op de wangen

:

Daei.

C ls ĉ maeght met uwe min bevangen

!

Dat
i ,£Ceti uyt-komft aen , ick fie het metter daet ,

^o0rAhae* ganfche luft in u alleen beftaet

.

^tgh vveerde man , foo was het ons begeren,

En
hiCf

C
^
0n§c maeght f°ut van u liefde weren

,

Eti^
r ls t0e gedacn al wat ick oy t bedacht

,

5
Cs ko

0l

Cr
•

8 niCC mct^ by ^laer te v'veegh gebracht >

^tlT
Vvec^erom met uyt-gcftoite'traiien,

ct tegen-cfeel u finnen aen te manen

.

B b v Wel



hu
i 9 S ONGELYCK HOUWELICK-
VVel acn dan , lieve vrient , ontfanght de jonge fflae$

En doet met hare jcught gelijckhec u behaeght

.

De man die ftelc hem vrccmt y en wil het ftuck ontkggc01

Maer echter op het left hy liet hem noch gefeggen .

Cupido quammer by en fchoot hem in den bult,

Tot dat fyn koude borft met ylammen is vervult J

Het wicht dat had een pijl in yEcna laten fmeden

,

Die nut en dienftigh was tot foo verkleunde leden ,

De fcbicht was bijfter langh , en wonder fijn geftaw$

Soo datfe door de borft to t in de lever daelt

.

Daer gaet de bruyloft aen , maer fonder bruylofs-gafteö 9

Geen maeghden by de bruyt die op haer dienften paft^>

Gccnfpel, of bly gefangh, geen kruyt, ofroofe-kl

'

aI)5
'

Geen vrijers op de fael , geen vrijfters aen den dans

.

De maeght die vvort een vrou 3 door wonder vreemd
Haer luft is eveivfelfs in Iuftenliiet gelegen %

En des al niet- te-min foo is de vrijftcr bly,

En nieniant (foo het fchijnt ) cn hou ter feeft , als fy'

Maer fy verlae.t terftont al wat haer plagh te gieren >

En vvort tot in de ziel verandert van manieren ,

Sy draeght een rou gevvact > al iflc wonder teer

,

Sy wil geen diamant ofrijeke peerel meer

,

Dat fchoon , dat geeftigh hair , foo net wel eer gevlot
Dat fonder heeten brant geen vrijers fien en mochten 9

Is nu in een ge-rok, gedwongen over-hoop ,

En t is nu maer alleen een onbelompen knoop •

Sy gaet door al het lam > en dat met naeckte voeten >

Gelijck die haren koft met (pitten winnen moeten

:

Haer bed is menighmael het gras en jeughdigh vek>

Daer fy by wijlen ruft , ofom te (lapen ftelc.

Sy eet maer voor de noot , en drinckt uy t klare beken*

Sy kan in grootenernft de feylen tegen-fpreken

,



Syft-f u
NGELYC K H0UWELICK -

j)

1

"ct n°eft gewoel , en ick en weet niet wat >

Sy
taft

rancken van het hof, de grillen van de ftadt ;

0
0ck

j°°ck P r ^n5^n aeri > en die figh heeren noemen ,

^
lc nie t vollen mont op haer geleertheyt roemen >

Eq
Cr

r
°Ven d ^ct volck dat alle dingen leert 3

Si
et ^ v n eygen hert geen linnen oyt en keert

199

»aPl,
^ |

^CVe twee , verwondert van de menfeheri

,

j° en foncIer Iniys , maer hebben datfe vvenfehen

Qcly

V
f
n ^Uyten f°rgh en met een bly gemoet

,

Uckigh Tonder rtaet , en machrieh (onder sc•goet.

T SAMEN-SPRAKE
o P

Het ongelijck bouwelick van

C R A T E S
E N

H IPPARCHIA.
Km ^-houden van de volgende ifamen-fprée.

pmeenwaeris, datyder

r^ïttih^^ I

n°et trouwend
Scr 0 '\

0l
^fkmaghaen-gaen,

ee« mifmaeckt > maer

Ofh^cha&c
'f 1

K»Kbbenopgc-

t getrout S
trouvi-<

eenin-wendigh gebrèck

Ofg^f
b houdei^ij{ikennelickte

neil
te Sm?-*! ?

iet een voet en die-
in t begin van haer hou-

welick 5 hoe malkanderen in hare on-
derlinge fwackhedé beft te verdragé *

8. Of een jonge deerne een kint bus ten

echte gewonnen hebbende 3 en' ten

houwelicke verfocht werdende 3iulcx

dient te openbaren 1

9. Of3 fulex eeriï naer het vol-trecken van
't houwelick openbaer werdende 5 het

houwelick daerom kan ghelchevden
werden i

10. Of een geleert man behoort te trou-

wend'
11. Ot een jonge deerne magh vrijen, dat

is , een man aen-foecken om haer te

trouwen t

12. Of lief-hebben en begeren een en de
felve fake zyl

1 3 . Ofeen manf-perfoon een vrou-menfeh

kan
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too Bedencki
kan liefhebben fonder in-ficht op ge-

meenfchap van bedde <

j.4. Verfchevde feliame en gedenckwaerdi-

ge in-vallé van jonge deernen ontrent

het verkiefen van yemant in 't ftuck

van liefde

.

Phi. Kier is ( nae ick fie
)
groote ftoffe

voorhanden, endaerom is met vlijt te let-

ten,hoe die beft ten nutte fel diené gebracht.

Voor my , ick vinde hier eerft een gelegent-

heyt régel-recht gaende tegens uwe befte

gront-flagen, die ghy over-al foo hoogelick

inde gelegentheden van de houwclicken zijt

prijfendè. Want ick fie aen d'eene zijde een

rijeke, nette, fchoone, jonge, op-gepronck-
• te , vvel-gemaeckte , lacht op-gevoede , jae

vveelige joAftouwe en aen d'ander zijde een
' armen , mifmacckteiv , ouden ? ilordigen»

fleffigen , ongueren, harden, buliïgen,cn

geheel m-geiogen , cn deunen boeck-man

,

ende boven al een quaet doeck-man > en van

defe twee vvert een houwelick, volgens dele

gefchiedeniffe . Nu bidde ick u my te leg-

gen, hoe kan defe Philofooph gefeyt werden

hae-gekomen te hebben de lede van fynen

mede-broeder ? aldus luydende .:

Vrient , woent en trout met uws gelijck

,

Dat is by-naelt een hemel- tijck .

S o p h. Ick ben wel gefint hier van een

weynigh met u te lpreken . Eo voor eerft

,

lieve Philogame , loo weten wy beyde, dat-

ter noyt foo algemeenen regel is , ofdaer en

kanyveleenige uyt-neminge ofte bepalinge

op gevonden werden . Leeren ons niet de

Philofophen
( tArifl. lib. 8, Ethic. ) en oock

d'ervarentheyt, dattcr vrientfehap kan op

-

gcrechrjnae gehouden werden tulTché per-

lónen ongehjek yan ftaet en van andere ghe-

legentheden f te weten foo wanneer de wel-

daden van de hooghlle zijde komende met
befcheydenthevt ende wijs bclevt van de an-

dere zijde werden vergolden j en foo fuicx
in 't ftuck van vrientfehap kan ghefchieden >

waerom niet mede ir/c ftuck van houwelick,

immers voor een fonderlinge foorte van

vrientfehap by yder wert gerekent ? Ten an-

deren foo ftaen de wijfe toe, datd'ongelijck-

heyt in ccne fake (als van adel , rijckdom ? of

diergelijcke) aen d'eene zijde wetende, door

andere faken van de weder-zijde ( als kunfte,

gclcertheyt, ofte diergelijcke ) kan werden

ghclijck ghemaeckt , en die gelijckmakinge

Beeft Hipparchia niet alleen voor aen-ge-

naem,maer voor een groote vveldaet gehou-

den. (Ürafmttsde Chrtjh ma:r.fol. iqX.)

GEN Op
a
cJ&

nifce, maer ten neemt den knoo ^
wae/om dat ongelijcke^^dM
tegen^efpróten^
van gemoederen, die ee ieKci bAe^fl^

verfc!

lor
te jongel:

foo verfchevde en ongelijckëgc
1*^

SÓPH/Ickwücfinn^^itïJ
joncrelingh, en ickfal 11

j
e&o

ongeïijck
,

"maer een ganfeh g
e

lick is geweeft.

PHi. Wel! hoe dat ^ .ia,.,,,

Soph. 'Tis wacr tt^jjtJJ
trout vvefende, was, fo?Sn ipWm
rijck.net, fchoon ,

wehglv>jLgfö
haeft fy met Crates den l-°°P^

n O
is fv niet eebleven dat fy te

/'/ v3S ,

isdadelick geworden als nV. liet
ae»y

plaetfe van rljck, arm. wantjeJA
vader fyn goet • in plaetle van" h

( als gHv het noemt )
ofte «faj&f'p

ragie wantfv leyde al de ju* ' y,,^
lickaf;inplaetfevan

lchoon

,

want lVftelde figh nae haren n£ ^gj
van de'rtel , in-getogen

en , o0 WJ>

pafte niet meer op^elde^UfM
leggen

)
fy ftelde nu hacr ve^J^

•'-te zijn-
f' vlll

*fl'

joch wd 16 v £
dc in niet weligh te zijn

zijn oock heden t

op een anderen in-fight .

{ e^ (i

Phi. Soo wilt ghj danip

^
mereke ) dat dit geen onf'U* 1^/
gelijck houwelick foude

gew
, ^ fh

Soph. En waerom«g^ 0?

willen en niet te willen
is

;

lijekheyt en ware vrienden»* ^ h,e> m.

Phi. Ick bekenne, .

verfetftae, en moet mV^ 0fi.

dencken. ,„, va" ',.!#.(

Soph. Maer al eer ^fl'«
den, foo duncktmy noch J

fte houwclicken zij"'^.^?!)!1

allen malkaoderen«WJ*g«
tegen-deel van dien, foo *

h^p
Jlfl

felve malkanderen nieten p (lap
|ve

*

dat de man uvtter aert *
teJ&

i °
ajPÊ

een Ian-treet-ficht »

«

e l*
hv )

gelijcke
i
foudt (meyfSvanf>.5

wehckwefcn, foohet w »»,
j, b ^

ware een (léep-lend^ , " 0 t
l"

labbe-foet,ofte yetfi4»»



N G E t r c k e H OVVVELICKEN.
^M^^foua?:Li}™«t-de-borft, of dateen man u>tter aertganfch en al quiftigh

%X L
,cke

« bevonX 8
' J

ndien lietm
>
f ware

' ick meYne dat hec voor de huvf-hou-

S reLr
ck^namD3nl WCI£ - wcfen een din Se bcter ware 5 dat hct wijfhelde

hSl^ ^foo^ju^, alsdatfce;

eer nac

even denncYtg r
0ntuvt T ,UIIcracn-t n«ys> wattegrooten

H vn
ch fchiieiir t •

oodaniSen gelijck- felven aert met haré man foude hebbY'want
*el Va

;°,
r de huvf uL„ ,

1S voor ' c houwelick de fake in't ongelijck ftaende , foo üTet waer-
^ValL^n houde it 5̂ maer in tegen * ichi;nelick 5dat{ elck het fijne willende voor-

»ck
, dat m foodanigen fpreken

) fy luyden den anderen onderlinge
'^Vt beter 7V -ilc Af>(Tf>- f/MI/4/OJJ» Irnnnan Ji.ir.nn _„ J _ I •

^

Ni
iev>

0ngeliickhe^i
111 i0^l^cn fPreken )

r>' iuvden den anderen onderlinge

d£'
en

dat die„ l i

C

2

S de ge " foudefl konnen dienen tot onder-rechtinge

,

^ de_ aien volgende 111 dien ghe- en in allen gevalle en fal de huyf-houdingcNsd? de manwi
T

^gCn
.

alin c

H?
n §he " en ln allen 3evalle ™ W de huyf-houdmge

hP^^enbn^T1

7
iy S ma

S
h
-

0P dicn voetnietfoogrootenfchadehebb?n
b

>' de ftele h T ° 5 dat het VV1^ te li
*
den

>
aIs m den Seva!Ie dat ma* en wijf

* H , M y verftaet wac bevde >c hu >'s
( &° me" feyt

) ^ venfter uyt
e
ft?» ' Wel ! Ufl fc

. ~ . wilden werpen , en even auiftieh mochten

Ner
%... §eduenghiick .ons aen-ge-

:ns onderfcheydentlick
3

r
1W VVeI

! war ;rr j „ wilden werpen , en even quiftigh mochten

v
K^^foo eed!^L

?^^licten, en Phi
* ^kfle dat een goet deel van ureden

aenmerckensvveerdighis • maer in ditlefte
gheval van ongehjckhevt foo begnjpe ick
wel, dat de felve wel voor de huyf-houdin^e
pro rijtelick foude moge wefen,en oock voor

,

het gemeene beften , maer ick ge wederom

VffC-° dunckt m v f g
u
defen

'
m/er dat fuIcx licnc Wel oneenigheyt foude moge

C? VVerJen , \ r\
dat^r ^oe gefeyt maken tuflchen de gehoude pèrfonen felfs!

v
en

Re
^e

gehoiH
iC het dienffagh is tot

i^chii
,CW. :

ae
Perfonen ,datle in vier

^,;> 2iin
immers niet (onderlinge in

„C.*Cfeen wanneer ongelijck-

,c^ekem!
5diem

}
iShis - profijreUckfoiidera,

OTick te h "u,
Vaa dat o"Jcrfcheyt het gemeene belten

,

^C0NunrW ben gelden
5 maer dat fulcx licht wel o

; m vier

(J^d? > tcZ"^"'
met 'onderlinge in& en

> end?'
6
"/" ftact ' in muldc - aiC üe geli0«^ mail

C>C V°r«r C g'.'0»^» van den hacr onderlingeMg
fel* P** üaven ,

ëd,
'ck zi

'
n al,e huyl-hondinge dooï

^W^diph ' ils£weten ' datii: heVt verloren gae ?

C'C,Ck
- ÊvS -

v
.

re
.

e^m, eerbaer,

S O p h. Maer als men van twee quaden
eene kiefen moet , iftet dan niet beter ( alft

immers anders niet en foude konnen wefen
)

dat de gehoude malkanderen by wijlen eens
—2 faligheyt feg^en , dan dat dc

ö _ door een quacie eendrachtig-
heyt verloren gae i

Phi. Wel , my dunckt ick foude acn n
gevoelen mijn fegel konnen fteken 5 en , om
niet langh op een dingh te ftaen , foo gae ick
vorder

. Ick nebbe onder andere gemerekt,

?\n °ver f , ick ^^^'"1 "7"7""
dat

,

HiPParchia i? defe gclegentheyt niet en

S l ^ n r~k«n&e
wxoeeie dat hier lagn op gemeenlchap van bedde , voort-te-

hcbben
de

MiiSia! SVCCOOrt l0^C Im^e van ónderen , ofte diergehjeke faken 5VCCl^ k
» lbo nti

CCmm
^
n
°1

CÜCl
"

dC CChte liedCn Vecl hCt °°SC °P llaer
< >

maer dat fy alleenlick trachte het gefelfchap
van Crates , enfyn wijfheytte mogen genie-
ten, fonder meer . $00 valt my nu een vrage
in 3ofret geoorloft is houwelické acn te gaen*
fonderoogh-merek te hebben op gemeen*
fchapvan bedde, en voort-telinge van kin-
deren , en ofmen dien volgende wel een on-
derlinge voorwaerde foude mogen maké ten
aengacne van eenigh houwelick 5 dat men
boven onderlingh behulp, acn-fprake en ge-
felfchap , niet meer en foude vermogen van
malkanderen te vorderen i ( Vïde Cypri. cup,

"'^errT
4 ' 0^ hv nf

:
r.

Wi
ri
6
u
W'<w*r S 0 p H - Dic &ken en zijn niet fonder

'

%ey
Par^yr IZï m

i

8°" exempel, foo de hiftorien getuvgen. want
e*W > mdiei? Tr C

5
n fntheltrudis een koningrnne van Kngelant

indien het gebeurde heeft ( foo de hifloxien getuvgen
) aentwee,

G e ver.

(HiNe£ :^ en accoort foude

>cfeSoVe^i
foo °w-een-luyden-

!^L
C«rC LCen b°ven-fangh ge-

<!
n
^ '^n^^f -ckmevnedat

'ÏSt^ wat?
hct Sebeurt dateer

$S 2>i dat?' Vv
'ed helde tot ec-

SK^^^ S?negé zy tot

f
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r

tol B E T> t N C K

verfcheyde mans in echte verbondé geweeft,

fonderdatvcmant van de felve de fchuldige

coetwillighevt aen haer heeft betaeit, ofvan

haer heeft genoten . Boleflaus ea Cunigun-

dis fyn gemale koningh en koninginne van

Polén beloofdé,met onderlinge bewilginge,

malkanderen als man en vrouwe niet aen te

lullen roeren , en hebben fulcx uyt-gefben

ten lellen toe, foo men de hiftorié magh ge-

looven . Het felve wert getuyght van Stc-

phanus koningh van Hongarien , en fyn ge-

male . ( sArntfttu de jure conmbiotum. cap. 4.

feiï.f. num.fi. ) Daer zijn oock andere rede-

nen van onthoudinge by fommige geweell

,

die noch felfamer luyden . Men leeft van

Thrafonides een Griecx jongelingh , dat hy,

met groote liefde bevangen zijnde geweelï

,

en de gunfte va de gene die hv beminde cyn-

telick hebbende gewonnen, fxgh echter ont-

hielt van haer te genaken, fchoon hy fulcx

vermochte , en dat alleenlick ( foo gefeyt

wert ) om door het genieten van dat hy lbo

lange gefocht hadde niet te doen verlemmen

en flacu worden dien fonderlingen treek, luft

en begeerte , met de wclcke hy gewoon was

itgh lelvê met groot vernugen menighmael

te onderhouden .

P H I. Maer fulcken flach van vrijers en

zijn mv noyt voor gekomé.Wat u gebeurt is

en weet ick niet. wat is dat anders als (fchoon

men dorft heeft ) niet te willen drincken, om
gedurighlick te mogen dencken , hoe wel

het fraaken foudc , foo men eens een fnflen

dronck in de hant kreegh. (Arnif. dejur. con-

nub. cap. 4. feci. 4. num. //.) Doch om daer

mede geen tijt te verliefen, foo fegge ick,dat

onfevrage niet evgentlicken is, wat hier ol

daer gebeurt magh zijn , maer wat nae recht

en reden behoort te gebeuren • en dat foeck

ick van u te verftaen , foo 't u belieft

.

S o p H. Voor mijn gevoelen,ick fegge,

dat foodanige mans niet alleenlick haer wet-

tige trouwe breken , maer oock tegen God
denin-fetter van't houwehek groffclick mif-

doen , en dat de felve noch ciaer-en-boven

ongelijck doen aen de nature, en het gemeen

weien der menfehen.

P h 1 . Ick ben even van dat gevoclé,weer-

de Sophronif^e. Maer fommige willen hier

tegen werpen het exempel van lofeph en de

roaget Maria, want, fegge die,fy hebbë haer

van dë andere onthoude in die gelegenthevt.

S o r h. * I is als ghy feght, weerde Phi-

logame ; maer dat fulcx ghefchiet foude zijn

uvtkrachte van voor-gaende oiiderhngh be-

I N G E » Or

niet geichiet zijnde, fooiUki^ ^
de liede met onderlinge bewdg^b

?^
den anderen wei mogen onthoud Ij

noot hebbende. Maer ick koud'Le»> el
dwaeflievt te welen , cerft tc o°

^^
dan aen malkanderen onthoud^ ^
beloven. (OUntia *b Hi«f^

(9 .)

quod continenüam vovifet infoo 0 ^ 0

P h 1. Al weder wat ^dcïS

^e io^i
jonge juffrou gefeyt werdenivv

f

fchoon en frisTcngelingh af te *ftv^
een mifmaeckt lichaem daer vu ^fll

fen , als hier Hipparchia met ee

^
fet onderftont te doen < , ; acic[]

Soph. Hoe ,
jongeling" •

"

niet aen het out veersjen :

^

Viyfles was riet fchoon , maer kon*

Noch heefe hy door de min Je Ny^r $
'

j fikenV
Zijt ghv foo onbewuft in de ^t

v^
werelt ,'

datje niet en begrijp 1
>

efl
V $

geleertheyt ,
wel-fprekenthesy^^

hjeke gaven verre over-trenf ^ (y(>

lichtverganckelickebloenujcn ]icy,

heyt * Ey fegh ons doch, wat n°
na^

fwackeren meer veranderinge 0iö°.^#

als het gene dat uyt lichamelijk
fyn begin genomen heeft .

orfa^f
werekinge op-houden, als de ^ jj# $

sen eynde neemt ï K? 11 Jfelve een eynde neemt < ^f^fM\
ftaende blijven , als de fc h°^v*W
daer toe oorfake geeft ,

k° nVrd< /!
En dat fulcx (

bovenden oij£ ^y,
veel ongelegenheden g

efch
^d^

1V/?
-

mant onbekent wefen. In teg j^P

de genegenthéyt tot yemant titPffij

gaven gefproten zijnde

niete gaen', maer moet eer v#

deren , nae dien foodanige

zijn, datfe met de jaren toe-n*

lichameiicke dingen nootcn $ \p

cn jaren komen te vergaen >
c

^^ ci

j

c »
,

om wel te rechte een roof

ten bv de Poëten. u^Pj^è
Pin. Met oorlof, Sop<hoo^
Ö«S?8»$anders (na

en wat and^

mifmaeckt te wefen? i LlIcX

met te bedde foude jagen

Cratesmy in-beelden

mael vaneen oudtvvijs H^^glt) c
jrfj

voor ganfeh bekommerlicK^ 0tf

y

ofte vrouwe te trouwen lU\
c
^u 1 J

'

iienlickent.iftelickgebrccki

5'
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ick (

Y C K E H

5 Q

' vullgen .

v*vvt 5 taS voor de

S^fcÖr81" ^ude willen aen-

ho> o ?l^^-Tfende gebreken

,

fe^ïïl t̂
gefcyttc wefen,W * lek mp

Vachten van ^e geteec-> v
ke

°u°
ck dat defoodanigc

ol
h

,

et
SevihlT'

lcke
a
WeI te lett™ fta^

o^L^rtVft^ 11111^. Maerdien

O YYVELICKEN. %0$

veel te feggen , lieve jongelingh } cn ten is

geen onvermaeckelicke ftofFe om te verhan-
delen .

P h i. Ick heb al dickmael hier op bv ge-
legentheyt gedachten fommige dingen daer
op aen-gemerekt , die ick als by in-leydinge
hier moet verhalen.

JT is niet lange geleden
dat my in hande viel een boeckje dat Thomas
Morus eertijts Cancelier van Engelant ghe-
fchreven heeft, genaemt Vtopia (men nie.nt
dat hy daer in een geftalte van een goeden
Staet van regeringe'heeft willen af-beelden

)

de felve Morus verhaelt in fyn tweede boeck,
dat fekere natie j by hcmaldaer hooghelick

Sjc^^ecft IIa^I** °f
e?baer licha- geprefen , een maniere van doen heelt , dat

%e;
J
,°fte eènanI

2y
.

dai
?
een bulc ofdierge-

Vorj^^vare en die van binnen foo

alflèr ecnvrijfter ofeen weduwe koomtte
trouwen , men dan ( al voren te komen tot

vorja"' v*"e te Averil^ vai1 üiUIJCIlluu hetfluyten van'thouwelick) een deftige eiv
uf4 °

P^elt don - k
Vai

]
boofheyt als de de bejaerde vrou-perfoon van de zyde vande

• ^mv^
.

a°orhai-enbuIt
; ickbidde — ' J -'

' '

;
•

r<'lerydeK
n We

,

et 'cknietofde oo-
k<P> ge. e ]

noch al niet enfouden

«eti
fC L

Choonhe
'!

cIv acht ^ wefen , te ive-

r%eD ne vroni,
C
?
datoP hoPedatick

VS

toe-komende bruyt de felve bruyt dea jon-

gelingh in eé kamer naeckt voor ooge ftelt

;

van gelijcke dat aende ander 2yde een trefFe-

lick manf-perfoon van de zijde des toe-ko-
menden bruydegoms denfelven bruvdegom
de toe-komende bruyt naeckt in 't heyme-
lick veroont , ten eynde elck van fyner zijde

het lichacm dat hem ofte haerten deelefaï

vallen met kennifïê van faken magh fien of
hem ofte haer 't felve recht bevalt. En alfoo

- — «w^w wM«v eenigh vreemdelingh dit gehoort hebbende

w ,(* daer H
boofheyt van dc daer van ganfeh fpottclkk quam te fpreken

,

üoor overwonnen foude foo hadden de lieden van dien lande haer ge-

. bruyck( feyt Morus Jdeftelick met rede voor-

?°«9e n
-

Cn ei^e vat a*\'
Tan de bo°nieyt geftaen,en in tegendeel onfc maniere in dier-

S?^

m

et
gefeVt we a

te gcnefen en gell
i
ck Scval { aIs ganfch dwaes)verworpen.

h Sedu^ Aftelt w j
'

™acr beyde die Hare redcnen wai
'

en
>
dat wv fwarigheyt ma-

;Vo n ,

^ te m0e7
er
^n m Pointen om ken een Peei

*

c van klcynder' waerden té koo-
ien blijven. Wat dan < pen (fchoon men 't felve by-naeft geheel

^.^Ï^X^ 1
*0? ni

?
c bloot fietjcn fchoon men 'tfefve magh quijt

.
0Ne

icfn te
ant

awaefielick en werde maken als men wilt ) ten zy dan fake dat wy

W
deCh -°ch

tijt ve,? i.

5 °fte anders f°° dc fale
'
de Aal-kleederen , en diergehjeke

,Vn
and

ert
faj > tot my het ^efichte

l'AP ¥^7irt'
H

,

oe het ^vhaet dat
.

^oo wy hier van gebreken

W ty't Ve -r
üuaers ie»u

hl-
tVe

rajv4
,arcn

> dar
•

ecken van twintigh omhanghfelen van het peert ganferfcn al af
Mv^ n

aertrni
.

l« > tot mv h^^ftrhfP doen leggen , om alfoo te letten offer niet

eenigh hevmelick ghebreck in het dier en
fchuyle *

?
daer men nochtans in 't verkieien

van een(die men al fyn leven houwen moet

)

foo onachtfamelick toe-gaet , dat men naeu-
licx een hant breete van haer bloot fiende

,

even-wel ghetrooft is de kanfle met haer te

wagen . PUto ( hb. C. dtlegib.
)

prijfl dit of
diergtlijck gebruyek. Van gelijcke fekere

volckcn in Indien Taxili genaemt ( als Strabo

rC, ?
e
'tfen h

delen ' en d« «k uyc

>H^S
ryn b'l

hjftorle hebbe verftaen,

vSde
'
ft'i"vo^5ch en * open ftelde

,

^.'an,).
n
>?!eh^.. !

lKanderen m trouwe te

^5S50l,d

n 'H^ '^l"e hevm 1" i ~i
"•»»»" TUitatmiimuiui

^ 0
p
^ken

, Cn
}

^
ellcke gebreken ken- /iK / > . verhaelt ) doé even by-naeft het felve»

• n, i.
e verred ende alle voorname perfonen in Mofcovien

,

ouwe te
? ijn onderlinge d'een

P^voorftelvaltvryal wat mitfgaders die van dé huyfe van de Otomans
C c i in

^1
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2.04
Bedencking en Op

merckda^^
hTurckienal hetfelve ( P. loviustn Legat.

Mo[cho.)cn die alle meyne goede en bondige

redenen te hebben om fulcx te plegen . De

vader van den keyfer Sergius G*lba (
Suetomus

Trtnqutü.) by eë rijeke en fchoone Romeyn-

fche jonck-vrouwe Livia Ocellhz ghenaemt

ten houwelick begeert? en het felve gebreck

hebbende dat onfe Crates dede?te weten een

bult op den rugh ? heeft voor de felve Livia

fyn-lichaë in 't gebreckelicke deel ontdcckt

,

endeaende jonck-vrou opentlickgetoont

?

opdatfe? fyn gebreck fiende? haer mochtc

beraden?en in allen gevalle haer namaels met

en foude hebben te beklagen .

S o f h. Als ickwifte, lieve Philogame?

dat ghy uyt defe exempelen eyntelick een

regel foudt willen maken, foo foude ick leg-

gen dat defe dingen zijn van den ouden tijt

.

p H i, Wel wilje eenen anderen en öock

een naderen tijt ? Franfois Sfortia, hertogh

van Milancji verfoeckende voor fyn fone G*-

U*ÜHS ten houwelicke de dochter van den

Marquis van Mantua? Dorothe* ghenaemt?

verftont hetfelve houwelick niet te late fluy-

ten, ten ware de jonge princeffe aenfekere

refanten ( Medicijnë wefende )
by hem daer

Toe fohderlinge gelaft? al vorens naeckt wer-

de eetoont . Wacr toe de voorfz. Marquis

n^et en heeft willen verftaen- maerweidat

de felve foude werden ghefien in feker lucht

onder-kleet? het welck de toe-komenden

bruydegom de jonge princeiïe hadde toe-

zonden. Waer op onderlmgh verfcml zijn-

de gevallen ? foo heeft een van de vermaerfte

Rechtf-geleerden van dien tijt fyn gevoelen

hier op by gefchrifte geopent ? ftellende in't

ongelijck den Marquis van Mantua , en be-

fluytende voor dé hertogh van Milané dien-

voigende, dat de toe-komende bruyt naeckt

moeft werden gcftelt , het welck by eé ander

groot Rechtf-geleerde vverde beveftight

.

(
Francifc.Ar4t.conf. t**. VhiL Ptc. in d. c. pro-

fofijium.2.not*b. Jiraq. conuh. num. 38*

Cam. med. hifi. cent. i. cap. 33.)

S o p H. Na dat ick kan af-nemë uyt defe

uwe in-leydinge ? fo fout ghy geë fwarigheyt

maken die confultatie benevens de Rechtl-

geleerde ? by u genoemr ? al mede te onder-

teyekenen. Doch wat my aeu~gaet?ick oor-

deele dat de Marquis van Mantua ten volle

irochte volftaen, mits de jonge princeffe fyn

dochter latende fienaende ai-gefanten van

den hertogh van Milané in haer onder-kleet?

en dat behoorde de voorfz. hertogh genoegh

geweeft te zijn ? cm te voldoen het oogb-

mercK aat ny oaci iu u\x" 'u,

dat is , om te fien ofde felvegf^b*
tende gebreke aen haerrlichacm e ^
bende^vaerdoordelelvemiff^^

J
quaem foude geacht zijn g

hev
^jerf^J

wel,gemaeckte vrucht ,
ten g ^

vorftelick huvs? voort te breng ^ k

lemtheyt? bultigheyt of^S*5
voor dat gevoelé en foude ons # ^
geleerden ontbreken ?

geh)cK^ - >
fchrijvers wel hebbe gemcre^- ^o b

Phi. Maer ditcnioudc m
lJ(^

ijnnacukeurigheyttc^ j,^zijnommiiit "«*-v.^

—

0- , p0Py^'

ick hertogh van Milanen "aï^mec*L
is een Italiaen? hebbende te^» ctA
de felve natie •, dewijl ick wee'

ken zijn van fulcken&Hent^jW*U
een houwelick foude konnen on ^
even -wel door een onder-Wee ^
den te fien wefen

.

S o p h. Iae?maeruwenaeu gby
u

mochte wel foo verre gaeJ

L

n
, ot*>

Ambafladeurs onverrichter ia* ^
een blauwe fcheen foudt t' hu

\. cC o^L^
Phi. Dwaes moefte de ?flmé

ceffe wefen ? die om foo een * ^ j

goet houwelick foude te rugg* ff*
Voorwaer CUmentU docht** ^tcy

tweede koningh van Napels vv ^nt

^
dacht? en op haer ftuck letten^ laft

h/
de geianten van Vrancnjck 1^
om haer in de geftake vanW:

u0tff-J
naeu te bcfichagen ? aleer ^ r

c

fluvten ? en dateenige vneno?

pringefle fterek aen de felve 1 !<!><'

danige kieynigheyt geenTuiƒ „ /
maerop haie achtbaerheyt te /
verfoeck af te flaen , fy , het ftu ^,y
nemende, verklaerden, datfe on» ^
min ofte meer aen ofat te doe'

otI
cy'

ck vaVrancrijck niet en veu - «

Ick hebbe oock vernom^^,,^.,,,/iCK I1CUU1. Y,iN£e'
weerdtge perfonen, dat .bta

ninghvanÈngdant.entn.tS^
wefende, oock niet met V» j^,/
hebbende

,

Geldeiiant

willende van f\^t
eene vanfvne d^JJGeldeiiant eene vaniyne "

(
:-ucU

,

(

- c
^,

hv hadder verfcheyden )
vo<*V

£ ,cf-ji

Prins van Wallis ten^f^fM
gif fyn Ambaffadeurs #^*i<d
Pnngkendoorcédinicn-^go^
le doen vertooné, om alloo e ^f
te mogen doen.gevendevor^^te mogen docn.geveuie v«

irK>^«A|

felve fyne Ambaflkdeurs ,** ^ »» W

van de lelve die beft m't



O N

l. 'Ojdat no,l •

Iedcn ln ons Hollont ver-

T "> onCErin PS Iecr Ian8e geiden

(

feIfs

J**SS2*).I?« gebruycl is geweeft

,

f VVaren vó f
gt

'. den fo° verre Snderlin-

fcke
•

dat haer houwelick op

1
de <>«dtC ,

ln g^'alk aen twee

S^*lWS>!?de btuvts vrienden de toe-

t^-komenH
le"de bluvJegoms vrienden

5CCS ^8«ïhfiëa> weckt

I,
01

; COVi,
5 en «•» alles teneyndeals

btL****, in ?"
'

onwaerfchijnelick, dat

v,„
yck

elitk ƒL
' Noorder quartierenghe-

CMfcw^nochfoo een overblmfell^agg'^rnochfo,
jl-^ge , tJen

;
Nu dit zy ghefeyt tot in-aU 6C > Wp,.,- j

' 1111 z
>
gneievt tot in-

&t4St^p
i

hJ0,^e
-

Maerdat

'so
°
Ulltick

lnf >'n weerde gelaten,

•ie-P"5 eeriL
geerne weten wat u gevoelen

Wrl ^«J oni
age

' te weten, of jonge

C >elk$ ,

^uwen malkanderen

open-

C! t0t"i fik?
aC

'J->
M » foo belieft

, ick^ v,ft h0.-
>en fcgse dat.de Rechtf-ee-%è M« houden a*^ ^eclitl-ge-

N*l°fte oock 'i*-
yemant ecn flaef

' 8e
"

SC ë°ederenl
nige oftc oa'

* fd,
ft té o,wf

Ko°pende de kooper ge-

2?> ( L T?*»» de gebreken vandie

^lSSed> '0 DePhilofophen
dc1 v ?' ofanj^ou-geleerdefeggéeven

SShfS Spogen dedopers

Kfcfe&idi bednegdick gehandelt
00

fhS'ffi
6nt

u
e oetrecken, en het

fc&fc n,a„h
hten

.?
«et welck indient af-

(5
litK,

dln
genf (V

gll'Pe" inkoop van foo

>faU
n,1
«e4cW t;n vdcr «ghdadelick

[Het Sweli-rW g-
ewicluigen handel

2^wSi^efe^ het fclveey-

Kff* ',10^' gedaer de goede tronw'e

JSfct*«fc en h
fvveven » en geen

S&>£hh0WC « hebben ).ck

£dc touge lieden gehou-

> dc ti .
maken

. want fukx niet

^ fcive SS eri konnen verbergeii

)

Yc^Uckcë bederve

W

O V VV E L I C K E N. 20<

welick konnen maken. Maer wat de naeckt-

heyt aengaet , fukx en kan ons landt > onfe
eeuwe , oock de eerbaerhevt niet lijden

.

Phi. Mi;n heere ( met uwen oorlove
)

ghy mooght tót dit u voorftel brengé fo veel
redenen en wetten als ghy meynt ter faken te

dienen; even-wel fult ghy met my bekennen
dat noch in gemecne handelinge van koopen
noch in ftuck va houwelick fulcx gebruyeke
wert. Ey lieve,wat koop-man faï de feylen
van fyn waren den kooper opentlick voor
oogeh leggen < en wat vrijer of vrijfter ten

houwelick verfoeckende 5ofte verfocht wer-
dende 3 fal feggen wat in hem ofte in haer

voor heymelicke ghebreken te vinden zijn i

Gewiflelick bevde doenfe het tegendeel , en
loodanigen onderrechtinge hebbenfe van ha-
ren ouden leer-meefter dien geflepea Nafa
duvdelick ontfangen. want die leert niet fyn
gebreken te openen 3 maer wel de goede ga-
ven die yder magh hebben

,

Deekt o vrijjiers ugibrehn,

Die in uwe ledenft«ken
'

}

Maer wat u wel voegen magh
Stelt dat in den lichten dzgh «

S O p h. Wat de koop-lieden 5 kramers,
ende onfe amoureufe hedenfdaeghs plegen

,

of niet en plegen , en raeckt evgentlick onfe

onderfoeckinge niet . Maer ick vrage u , of
ghy niet en meynt dattet foo in de koophan-
del , als in de houwelickfe faken beter foude
gaen , in-gevalle datter gehandelt wierde op
den voet als ick nu nebbe gefeyt > dat is 3 op-
recht ende ter befter trouwen .

Phi, Ick bid u5 weerde man,laet ons dit

voor defe mael daer by laten , ter tijt toe 5 ick

dit te paiïe fal hebben gebracht in een gefel-

fchap van eenige fnege jonge lieden > my be-
kent j en tot ick de felve hier van eens ernfte-

Hck fal hebben hooren fpreken : en der felver

in-vallen verftaen hebbende 3 foo wil ick dan
naerder met u derhalven in gefpreck komen.
Soph. Ick hoore ghy wilt denfchilder

flachten 3 die een ftuck ten halven hebbende
op-gemaeckt het felve voor. fyn deure voor
den voor-by gaenden man liet uyt-fetten, en
gincker felfs achter fitten 3 om te hooré wat-
ter in 't gemeen van geoordeelt werde 3 om
het weick in't op-maken daer na te fchicken.

Wel aen, ick hebber niet tegen 3 dat de jonge

lieden defe en andere üké wat over dé hekel

halen . want 5 wat my aengaet 5 of fy luyden
het proces aldus of alfoo befiichten , ten fal

my ichaden noch baten, Ick ben dien houck
G c 3 (God
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*** SOET VERDRA GH
ici

coo^

(God lof) ai te boven gefeylcen ben van die fouden blijven : en vvat mv b^Jtfc lie*f

onbermhercige heerétleHjckde Philofoopli deck , dat het noch ai vanJ
fevde ) door weldaet van den cijdt al verloft . niet en zijn , die als de o™)}OI£ noch

&

Maer als ghv dit aen jonge lieden wilt voor- en de fpeel-man vertrockc is, o ^ ,

dragen, foo 'let dan al mede wat fy
luyden ge- kanderen haer fwackhede

voelen van inwendige gebreken,die d'een of te famen een goede regel lteu
c [q0v

d* ander foude mogen hebben , en of die al derlinge ten gemeenen betten i
tC y*

mede niet en dienen bekent te werden ghe- houden , immers hoe maiKa
hUvf

&

maeckt, de welcke dickwils vry ai hinderhc- fchoonen tot geruftigheyt van
^Ql
M ,

ker zijn in't houwelick als de Uchamelicke. dinge . En fulex met goede un
oüdc

p hi. Wel hoe ! fout dan de meyninge daen te werden by twee niell"^
el

-atW v

zijn,dat men ten aenfiene van inwendige fey- ick onlangs verftaen. Op ^gc%
len malkanderen al mede ronde openmghe heyt , ende met eenen ,

tot on •

foude hebbé te doé ? Ms by exempel,yemant tuflehen mans en vrouwen ne
q
m

ware met den kop gequelt, ofte tot drincké, hebber van de kunfte een geoi
.

$
0t^U

tot fpelen, tot fnoepé ofte tot andere nucken uyt-gebracht , dat my in hande u $

eenegen, foude ycmant fyn toe-komenden hetwelck ick by deiegelegcl
fgbj"

10
jji

partuyr des hebben te waerfchouwen , oock deelachtigh maken • miflchiei v^i

voor het fluyten van 't houwehek? maniere van doen fmakc rnoc
^

S o p H." Wel wat dunckt u , als men het plaetfe van dat ghy nu gefeyt n
tfc™A

vorige point valt fielt 3 dat tot dit minder re- Soph. Wel laet hooren ? 6^ g

denen dienen i game , het fal miffchien ^%Mc- J '

P H i . Wiffelick vrient foo dit gefchieden in defe bedenckelicke overlegb
h
>veV

foude , ick meyne dat het de gemeene lake , P H i. Wel hooit dan aen de ^ ,

jae de werelt felfs ganfeh fchadelick foude by-een-komfte van Philetas en *^
wefen. want foo doende houde ick vaft, dat- onder die nacm fullen hier a

^

ter menighte van houvvelickcn ongedaen heden in 'tfpel werden gebi^

TJ En jongh en aerdigh paer , een vveynigh tijts gc^
C

^Was , naer een langhgevry in echten ftaetgetrede
'

De tijt doet haren gangh , de bruylofc is gedaen >

De vrienden zijn verreyft en hares vveeghs geg^cll#

De nieu-gepluckte bloem 3 niet lange na de dagen

Dat ly den maeghde-krans niet meer vermocht te

Die nam haer nieuwen vrient foo vvat ter zijden & 9

Daer fy hem ondergingh , en defe leflè gaf;

Phileta (fboje weet) vvy zijn nu echte lieden >

En moeten by gevolgh verfchil en onluft vlieden

;

De vreed' is voor de vrou en even voorden man

Her be/le darmen oyt ren echte brengen kan

.

Ick wil in dit beleyt mijn kracht en jonge leden

,

Ick wil tot ons gemack mijn ganfeh vernufhefteden
>

Ghy trachr geJijck als ick , rot ons gcmccnc ruft >

Soo vvert ons 't huyfgefin tot enckel herten-luft • v



VVri
Van phil etas en psyc H E.

Ick b'ï\A

U ^eric^c een nutten rcgel geven

,

S0o
e

^etter °p • vvant fooje dat betracht

,

Ick heb

V
°
r ?

nS §ankk becm
j
fin goeden ftant gebracht

.

Die f0m
eCn êl^cm hooft , en dickmael lofTe vlagen

,

U.„
Cl,ts Verre gaen , en niet en zijn te draden

. .

1C Ilccncs voor een wijl mijn luymen vieren kan
riJghter nimmermeer verdriet ofhinder van

.

107

Si
-kleet is uyt ïynplaets geweken

,

VV
tet

dat <>k

C my de rcnroetdan ni« tc vaft en ftaet

,

Vv
Cet

§Hy d
g y VOOr aI mi

J
n iuymengade flaet

.

^ ^ri m'
1

gebreck:eenvvcynightoc te geven

,

mct vermaeck en in geruftheyt leven

,

Wy



to8 SOET VERDRAG H

VVy Tullen buyten tvvift verflijten onfe jeughr f

En leven onder een als in geftage vrcught

.

Philetas hoornet aen al wat hem Plyche feyde

,

Het fchijnt dat hy haer vvoort als aen fyn herte leyde

,

En , naer hy iigh hier op een vveynigh hadbedaent:

,
:

Soo heeft hy met befcheyt fyn antvvoort m-gebrac

Het is my , weerde lief, een wonder groot behagen

,

Dat ghy de gronden lcght voor onfe goede dagen ;

Ick wil u weder zijn een foet en ruftigh man

,

En brengen tot het vverek al wat ick immer kan •

lek heb van u verftaen , en wil het over-wegen

,

Hoe dat in u gemoet de (aken zijn gelegen

.

Ick wil u van gelijck ontdecken mijnen aert

,

' En 't is de rechte wcgh.om wel te zijn gepaert

.

Ick heb een vijfen kop , en wonder vremde kueren

,

Soo datter niet een menfeh by my en kan geducren ;

Maer wie mijn grillen viert, ofhandelt met beldW

Die fiet den wrock verfoent en haeftigh af-gclep

Maer op dat ghy verftaet , wanneer ick ben te mijden >

En hoe dat met gedult mijn rancken zijn te lijden

,

Soo let op delen peyl ; De roos van mijnen hoet .

Sal u een teyeken zijn , wanneer ghy fvvichten tn

Als die niet recht en ftaet , dan heb ick vremde grillen

»

Siet dan mijn hevigh brcyn met alle macht te Itillen
•

En foo ghy dat beforght en hier op vlijtigh acht

,

Soo.v.vord' ick metter daet in beter ftant gebrac.^
*

Hier op vvert onder hen een foet verbont gefloten >

Beveftight door een kus , en met den wijn begoten >

Een yder die belooft , te paflen op het ftuck

,

Op dat haer ml gefin mocht vvefen buyten druc ^
Maer let hoe dat het volck den wegh hier toe berey

En hoe fy naderhant haer faken overleyden

.
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Soo h

V A N PHILETAS EN PSYCHE.

Soohi
^Ct vrouvvcn-kleet is ^heefen buycen Ihnc

,

Vy
a ,

vvas °°ck de roos verdraey t en over-kant

.

Te
ftejj

s Pniletas fagh , dat Pfychc fou beginnen

tyti^
10 ^Ct vverc^ 'laer onget°onide linnen

,

En r^
ee^ VVas U1 de vveer , fyn bant die vvert verfet

,

D 100 vvert alle tvvift van ftonden aen belet

.

Op r°
u 111 tegendeel had ftacgh het oogh gcflagen

Sy vj

Ver

^
raeyden hoet , en lyn verkeerde vlagen ,

Enf u
e 111 Vyatfe magh , en hy verfchoont het wijf,

Vy
ei a

°° blijft yder een geruit in fyn bedrijf.

E>ie
pt

11

7^° vvieder is in echten ftaet getreden

Gh„
nt In ^n gcmoct den gront van dcfe rede

2Op

S0o y.
°l,VVe eeic den hoet, gby mans het vrouvven-kleet,

lJ« het huys geruft en buyten alle leet

.

"^.^^gaël'
We

n
r
^e Sophronifce ,waft

S^B'1 Stdaen van Phüe-
Brijpen ï

Nt'Nael ,i f
be«r ten halven gekeert

V «ekd^SdegentheYt van die luy-

Ni Ei ,^onh,
Ct wel bed^ht was foo te

Hr "'en e
*•/« » •«•« mansN l i

fo<> bn
kUPPc boven water fiet

5Se„ ^hvd^
Vlc

,

efch h >' inde k"VP

kfcrder zijde."Soo oordJcl
toegoet. Maerons

^ai?
cr

te
v
„
VOort vermaent ons te

/H
i ^anCn i

163? daer™ veel meer

o>PhSC? eChte tc verbmdeiu

W,Zdt 11 «wvninge *ijn , dat

fein^n,^'tecen malkanderen be-

* 0>£?
)Qen nochvry vandenande-

Ce
&\Z??

te wen^hê datter mul-
0nd

«öwcRkn,datfulcxop-

rechtelick gedaë werdc. want ick flelle vanS
dat in dien gevalle eé yder figh vry wat meer
foude wachten van verfcheyde naisflagen te

bcgaen , en oock gebreken in figh te laten

wortelen, om figh ïelve daer door geen goec

houwelick te beletten

.

P h i. Voorwaer hier in fteken meer be-

denckelickheden, als ick ten eerften aenfiene

my liet voorfbé. En miflchicn zijnder oock
al faken die men by defe gelegentheyt hier

dient te verhalé 5 in de welcke ghy u al mede
verflelt foudt vinden , weerde Sophronifce

.

Onder andere moet ick u eé geval voor ftel-

len, en n gevoelen daer op verftaen. Neemt
datter eé jonge dochter ware? die in-brake in

haer eere hadde geledé,ofte,om ront te fpre-

ken> die een kint buyten echte mochte ghe-
. wonnen hebben , fonder dat het nochtans bv
yemant bekent ware-, en dat de felve bv een

eerlick jongelingh té houwelick werde ver-

focht , fal de felve den koop en knoop niet

mogen laten toe-gaen > fonder haer eygen
fchande bloot te leggen ?

S o p h. Wel , watdnnckt u i

P H i. Voor my ( fonder voor-oordeel

van u gevoelen )ick en meyne niet datter een

eenigh exempel te vinden foude vvefen van

een« die haer felven hier in gemelt heeft

.

Soph, Om het lefte van u reden voor
defemael eerft te beantwoorde , lieve Philo-

D d game >



110

game,foo wórd' lek indachtigh een gefchie-

dcaiflè die ick niet feerlangh geleden weet

onder ons in der waerheyt te zijn ghebeurt >

defe vinde ick goet jegenwoordelick u tc

openen, als hier recht dienende , doch fonder

namen, om (onderlinge redenen. Ick hebbe

gekent eë noch feer jonge en eerbare deerne*

ichoon van gedaente , en in eenvoudigheyt

op-getogen. Haer ouders waren overleden,

en fy woonde by een broeder,jonghman we-

fende , die gebruyekt wertby feker koop-

man van groote middelen , om fyn faken te

doen . De felve koop-man fomwijlen over-

komende > om met den felven haren broeder

fyn dingen te effenen , hadde de oogen fyner

ydelheyt laten vallen op defe jonge fpruyte >

en mits hy akijt vryheyt hadde ofte nam om
daer in huys te komen , dat mede de broeder

van de dochter jaerlicx eé fchooné penninck

in de faken van defen koop-man verdiende

>

foo vont figh het jondi dier als over-vaüen,

ten deele door ontfagh , ten dcele door aen-

lockinge van den voorfz. koop-man . Wat

fal ick leggen i Wcynigh tijts daer na Lucille

( laet my toe dat ick defe onfe vryfter foo

noemc) vandt haer bevrucht 5ero met groote

forghfuldigheyt in ftilheyt verfonden zijnde

wort van kinde verloft en ghenefen , en gaet

wooné by een van hare oomen . 'T gebeul -

de eenigen tijt daer na , dat Lucille ten hou-

welicke wert verfocht by een feer eerlick

jongelingh in middelen en gelegentheyt,van

vriendé merckelick aenfienelicker als fy felfs

was. De oom (een vroom en GodCiligh man

wefende ) vont figh verftelt in dit venoejek

,

ontbict eenige van de outfte en naefte vrien-

den van onfe Lucille, opent aen de felve wat

hem voor quam , en met eene fyne befware-

nuTe , verklarende geen eerlick jonghman in

defe gelegentheyt te willen bedriegen, maer

open en ter goeder trouwen hier in te willen

gaen, ende aen den jonghman het ftuck (foo

het lagh ) te fullcn openbaren , ten eynde hy

daernae figh mochte bedencken , of hy met

fyn voor-nemen dan voort wilde gaen , dan

niet . De vrienden vonden fulex geheel on-

geraden, en brachté voor haer gevoelen ver-

ichevde redenë bv, nopende het perikel dat-

ter in ftack voor de dochter, en diergelijke

.

ar dien allen niet tcgen-ftaende , de man

volharde in fyn voornemen , en dien volgen-

de ontbiet den jonghman ( dien ick Celadon

fal noemé) en hem den eet ai-genomen heb-

bendedat hy niemant en fal openbare 't gene

by hem faj Kcnneiick maken j verhaelt hem

Bedenckingen Op
de fake,foo die in der waerheyt:

ij^J
cntotbefluytvraeghde hem.oW

ét

wetende eftertot fyn*?™*g^di^ïtter tot ïyn »^ «* t^n^cii^ ' j3(

voren , en ofhy fyn verfochthou^J
ftont te vorderen , dan niet

. ,
e

wcynigh verftelt zijnde^^c
t*

een w$te fonder fpreken geftg £s be<
feydeeyntelick, dat hem ^foflYtf?f«.

ghefeyt was ganfehvreemten

voor quam,dat het voor hem e^ » ^ 0p

denckelick geval was , dat n> jen; JE
ftuck figh dien nacht ^f

c^'^
dat hy den volgenden dagn

ten
. j

belangh hieropfoude komen^bg^,
r •

lijck oock gebeurde .
want ^

volgenden nacht in veelden^
eMf

( als wel te dencken is

hêytTn haer perfoon had &J°f«M$
de felve voor fyn wettige h^F z«
trooftwas aen te nemen,

ĉ-l&w%é
felve dadehek daer voor ^Güü^öcf/
oock gefchiede met groot v

0^
hare vrienden , die het ftuck h ^
hadden genomen . S°l$'

P h i. leken weet niet,*f p{

nifge > wie van beyde defe hf
ei

v
#r« /

ker handelde, of deoemot ^^f'J
eerfte was dwaes , foo ick het i vy
mitshy ditftilen bedeckt

nichte aen een vrijer van de lei

ftellen . De tweede dede g**

en,

iert z
' "eoacnvenocc^^ v v

Hllr
ïtemogÉverknjg^^y

ick hebbe voor defen wijle uco vo0
ry

kooren fpreken . Een &f
men op defe ftoffe moet ick^ C^J
als weerdigh zijnde in achti"b vafl

werdë. De Princc van Qracngl

defe vereenighde I^n*ö
f
^b^W

'

de ftadt van Maeftricht beleg* tftf
ende de faken wat fcherp&L

^dê^/
aen-welende Heeré goet gev 0#y
ven , die men foude konnen i ^y
werpen , en de felve te ondei 10 ^«
fien , of men yet van des v)*a? ^\
daer uyt foude konnen on&Jtfy
fulcx veel in foodanigc S

ei%v
W' *

fchiet. Menightcvanbneve"

ijervandefelf^^f
ftellen . De tweede dede%fr^V

. gevoelen , vermits hy (
de}c a ceï\^

openbaert zijnde ) noch etter
^^j,

den in fyn gedaen verfoeck .,^ V^/
houwelicke \



N G E L Y C K E H
fr

VCïfien v5 f?ï
Zljnde toe-gebracht , is in

L
Vr
°uwen h

e

;
dvePvonden cë brief met

Kede term. *? ltaI^nfche letteren en

* daer bv£r gefchreven ' en is bevonden

e?rWe
er?ffrou van acnfien haren

to/^Roc k
3 3t voor haer beyder nichte

tdat
^verl°T lckwas voor-gevallen,

ck aIreede aen ha™ sc
-

,

8eflacht? .
Gen

!

onSHman van feer goe-

W>cHt eh
n
^
middelê

'datfe nu bemerck"

C^cedrf 2l;
?

3 dat weI dickmael die
i%

* vvan
8
f
n hebben door( men weet

Vo?' Dat [
geIuckdebeftehouwelicken

C>cfch^
r nif bekent was

'
datde

«lli^e VftA
nichte °nlanghs een fpeel-

C?id^len v
Ngebrac^ > dat fy fulcx met

Ve^HcW ,
erftonc «u bv defe gelegent-

C\VdlTten vve^den gehouden ,

nicR ^cr va»
aer man immers geen ge-

C Welfonr
nAa

;

üde ««kwi^ dat fy haer

^ in
°*Ude onder-riehten, dat haer

S?n°egen , r
n wi

)
15 «iet als het hoog-

onder-richten, dat haer

^k^Ren*»
}Z
r
tn wi

i
15 «iet als het hoog-

\y «X ?
u
*

dQ hebben van hare eer-

% e ghdom
• &s ick de i°nck-

Hci-^l bet
' ^k geloove datfe aen u en

lsCnt ude vvefen
•
Dit hou'

S^°
e
geenh,

§aen> cn daer en heeft tot

^r/H.\ha,

nena geki'aeyt.

to* §°^er 5 PbUogame , dunckt u die

V ede
vüvi^en g^nte zijn van de

IK?W laet ; .

m
> c lbofe was( vuyl vind'

SlSn k̂
k t}) een eerlick jonghman

teaaëftiHBJBH!:

Sfc.^ en d?
1^5 dac men he een vrucht-

k? SL^entheyt heeft t'huys

>antSorC h
niet gehouden en isoock

rqiü^°^cr?-
yn

l
clickc gebreken van

We>> S'^eenigefake.fchoon
% de f°

0r
fulcv

' dlen
ï geroert in gevalle

rCn [
e^n ^erfoudewerdeK : dat

hto^ft ) nT ycmant
(
akhydefelve

Sni^en^en behoort open te leg-

Shte K
en
^hon enfen fondair fyn fon -

S o
* H

engen
, £

*e vcrvvijté ofte aen den
0

h°e

1

Philogame , ift niet

felSouden regel:

W?^veefi
h? ontwijffelickaenge-

r

^ne de
men liem *°ude vcr"

ue oom. aen den vrijer van

O V VV E L I C K EN. 2M
Lugille feyde . Data ick en wil jegenwoor-

delick my niet in laten,om vande handclinge

van dé voorfz.oom breeder te fpreken.Maer
wat de daet van den jongelingh aengaet , het

kan wefenjdat hy eenige ganfeh merckelicke

én uyt-muntende gaven in de voorfz. fyne

Lugille magh hebben gemerekt , waer door
hy bewogen is gheweeftde voorfz. hare on«
gelegentheyt over 't hooft te fien, en over te

lchrijden j anders dunckt ray dat het al wat
vreemt by foude komen , dat yemant van fyn
gemoetfoude konnen verwerven 5te volhêr-

den in de liefde van foo een jonge deeme 3die

hy als maeght en eerbaer heeft begonnen te

beminnen , en die hy onder de hant anders

bevint gheftelt te vve'fen , fulcx dat hem fyn

ooghmerek geheel komt t'ontvallen,

P H i . Maer in geyalle die oom van Lu-
5Üle hadde gefwegen , en dat het houwelick
voortgangh hebbende gekregé het ftuck na-

maels ontdeckt hadde geworden, foude Ce-
ladon geen recht hebben gehadt , de voor-

noemde Lugille wettelick te verlaten , ende

een ander te trouwen, ais leelicken mifleyc

en bedrogen zijnde £

S o p k. De fake die ghy hier nu voor-

fielt is vanbedencken , en heeft merckelicke

redenen voor en tegen,hier te langh om ver-

bale. Sulcx dat ick fomwijlen de felve over-

wegende twijffelachtigh ben geweeft , wat
hier in voor het befte gevoelen aen te neme
al hoe wel ick (ie dat het meerendeel der ge-

ner die op defe gclegentheyt hare finné heb-

bé gefcherpt bell oordeelé,alle middele aë te

leggen om de fake by verdragh afte doen, en

fulcx niet willende v'alle, den bruydegom los

te Mlen van fyne beloften , en vry te verlda-

ren figh tot een ander te mogen voegen. (In

cortpfleyty Ehftoraübtés SaxonU, ubïreconcili-

ettio frtiflr» tentAta fnit>> pars innoctns Itbera

fronmtiarifolet. BeujL de matri. c. ff. Sneïjd.

denupt. part. s- nurn. C/. Conf Sax. lik /. p.

/ . in qq. mutr. qutft. 8. lnque in Genevenfi

Ucchfia obfervari tffts tft Biz* de di vort. & re-

pud. pag. 87. Et in Dania ex conftithtione Frt-

derici 1 1. annoisSz. Cypr. c. JJ. de Sp$nf. §.

+0. Melanchth, in loc. de conjugh, & ali). Uif-

fenth tarnen Wtfenb. in Comment. ad Tit. de

nnpt. num. 8. ubi multa pro contmia [enten-

tiaallegat.)

P H 1 . My komen even-wel veel redenen

voor om het tegendeel voor te fpreken . Ick

fie ,weerde Sophronif^e , datover dit wei ck

naerder te willen reden kavelen ons foude af-

Jeyden van het gene dat wy jegenwoordelick

D d i voor
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Bedenckingen Orin
voor hebben > ende daerom weder keerende

tot ons eerfte voor-nemen , foo dunckt mv

ganfeh hart te wefen , te willen vaftftellen

dat een jonge deerne, geftelt zijnde als voren

is gcfeyt > gehouden {oude zijn haer heyme-

lick gêbreck( in gevalle als te voren ) te moe-

ten openbaren - en voor my (ront uyt eefeyt

)

'k en foude het felve noclifufler, noch nich-

te willen raden . Doch een woort van u ge-

voelen.

S o p H. Ick weet dat eenige in defe ge-

legentheyt in bedencken geven , ofhet niet

genoeghen foude wefé in-gevalle de deerne

recht leet-wefen hebbende van haer begaen

mif-grepe, en voor God figh ten dienaen-

(iene verootmoedigende,haer ten houwelic-

ke begave met dat vaft voor-nemen om van

alle foodanige oneerbaerheden ten vollen af

-

ftant te doen, en van dan voortaé figh ganfeh

eerlick te fullen dragen , met voor-nemen

haren man des te vriendelicker te wefen , om
aen den felven alfoo ftilfwijgendc in nederige

gehoorfaemheyt te vergeldé het gene fy> om
cd voorfz. ongelegentheyt wille* ia haer niet

cn is genietende.

Phi. Voor my, ick oordeele, dat een

jonge deerne metfulex als gy nu gefeyt hebt

behoort te mogen volftaen , en datfe na hare

oclegentheyt haer wel heeft gequeten , nuts

datfe volharde in dat voor-nemen .

S o r H. Wel , Philogame , of u fulcken

partuyr ware ten deele gevallen , en de fake

quamc iiaemaelstot uwe kennifle, foudt ghy

oockdanvvclfoo fpreken , cn haer de hant

op't hooft leggen , fondcr meer • ofte foudt

ghy liever hebben , dat fy noch in haer ghe-

heel vvefende u het felve hadde bekent ghe-

maqekt ?

Phi. Sekerlick > wat my bclanght , de-

wijle ghy my foo naeu perft, ick hadde liever

dat het my te vore kennelick ware gemaeckt

geweeft. Maer wat de deerne belanght, foo

kan ick wel fien- datfe met fulcx te doen haer

houwelick gewiilèl ick bederven fou . want

datter meer gevondé fouden v verde van foo-

danigen aert als Ceiadon , van wekken ghy

hier voor gevvaeght hebtjkan ick ganfeh be-

fwaerlick my inbeeldé, en daerom en is fulcx

( mijns oordeels )
geen vryfter te raden

.

S o p H. Die lyn achterfte verbrant f feyt

hetfpreeck-woort ) moet op de bleynen fit-

ten . Mift eé foodanige een goet houwehek,

fymagh en iuoet fulcx met gedultop-ne-

men,tot bcete van de dvvaesheyt diefe bellaé

heeft , en dat meyn ick gerufter voor haer te

rft*£

wefen , als datfe , naerhaerW^^g
bende laten bedriegen vanee

boei -

revfe , daer nae een eerlick ^fr%e!(fl
gen voor al fyn leven-dage>daer J^jjig
een geruft gemoet kan

al de cere en vnentfehap >
aic

, eI1
titd"

ontfanght,by haerfonderrecm
J

chenoten.
, „crïOtfi^

Phi. Hy moefte vry wel^

f

foüdfl
fprekenthevt hebben , 'die mY^ c„

in*

maken , als ick een vnjfter
ware

gelegentheytllonde . .

k yjjfiwL

voelt blijckt uyt de ftrijdighej*jmJ
reden lleeckt,'dewijle ghy & J ten

ontraden te doen dat ghy nojW«f
fiene van u felvé wenfcht Z^l^fli
Phi. Laet ons van reden ^

lieve Sophronif^cen tot onie b ^ji^
keeren. want ick en fie geen uj

^0$u
defedraey-ftroom , ofte i<* ^ef%
eerft wat naerder beraden hebt> • ,

?

ji

^
zijn noch twee vragen over

uytonfe voor-gelefen &{ch%eCV l%$
fin zijn gekomen , daer op ^er\A[e Wj*
geheel korte antwoorde , f

e
ujjyél^l

voorgaende wat te langh zij' 1
- •^ ifly

D'eerfte is, of het vooreen
det

fyn geheel werek va wijfteyt
er

heeft voor-genomen te make < £

figh ten houweheke re ^ UiA
c,

tweeden, ofeen jonge deerne >

ende door liefde wech gerucK*
ggj

niet verfocht weidende ,
vafl

v
,eri

ö

op haer oogh is gevalle fel*5 ^
ter hant vermagh te nemen . . r

Soph. Totkortheytbeni^ e
iii

manë, foetc Philogamerfon^^n^r
van dufdanige gelegentheyt- r

* $
eerfte vrage foo feghkkM h*

jj^y
fpreken en kan lijden of ^^c^Lcé
menfehen worden van

linge echte by-wooninge: 'V
pen , van de vvelcke ick de g«'

_

gcenfins en verftae uvt te ne«l c0c
Ü
\A

hou ick niet met allen van^^f0f.,

trent haer vrouwen vvelenox „eefi'^tf.

boecken befigh «jn.ofo
>«J

met den lichame, endeen W%tpfy*
ftaen, dat eé man die met aue

(
-„ p a

ofte macht heeft boecken °/^\f,
mogen brengen , gelijck

feke.enfoctfengc.cevJcnbue'^U
D*nul tiónfim. (*i P'^'rfdeél

I

Phi. Maer terwi;lcn Jat



bel
ioorc\

e n

°

e

°ck eë
g,eIeert man een vrouwe

agen )0f n ' ioovviWe ick wel eens

r^man^r een fo"e jonge jufTrou een
lck

VvikZ Ut te trouwend die lieden ziin

Nwe lCVeel

man

^hï'lat„S?etsfedoen

trouwen 1
' die iieden zijn

°p-getogen om een jonge
,
—stedoen. De vermaerdeMÏÏe W'fabecius ( foo van hem

^'nietde hr
Ver

Sat fvn tróu-mc , ten tijde

k f^ten vriendéterkereken fou-

H^ik r
erfat ^man verwert in fvn

v^övcr mv
00 veelmuyfe-neften hadhy

]?
ls

die fllu
00f

c

gekregen,en daer en bo-

oïIickha er
Van volck gewoon , niet al-

P
bed fP ,

S^aer oock hare boecken

l
h^ch,jn

e

efeg^ gelijckick by wijlen

|Jo*h ,^ hebbegefien.

J^elick
1 en is nocb huyfTelick noch

nt
afei

* 8e<üen
, boecken op het bedde of

c5? ^hoo,>
rCllgen

' M^r ick hebbe left

t0M
Vr
°U\ve

Vaneen verfchil tuffchenman

trn jacht- „
Vcrm"s de man, eé jongelingh

rL ^ b]ii„
3

.

n°ch wilde oohet bedde des
pijnde 7bV

<fev
* b|

ijven k°
ch wilde °P het bedde des

!°0rlick L^-telde , drijvende fulex on-

ft^n o l

j

'V
cn dat fulcx van een on-

Vn
^e eê inn

en kan werden, maer in eé

C le
bcfie|i

Vrouwc heeft geenfins. En
of j^acxen 3 w*e de vrouwe meer
» fyn kn

0n
?
cli

*ckvcrgh t' dieeëhont '

taen
gaetdef

n bedde brcnSht "

OVVVüLICKEN- 2 I 3

onthaelt een bequaem jongelingh , die hem
wel beviel , ende alfoo de felve ftont om fyn

af-fcheyt aen hem ende fyn dochter te ne-

men , hy een friffchen roomer dede fchenc-

ken, en den jongelingh by der hant nemende
feyde hem,als tot fyn af-fcheyt,dat hy fyn va-

der ende moeder lange hadde gekent , datfe

beyde feer eerlicke luyden hadden gevveeft

,

fulex dat hy niet en hadde willen twijfFelen

ofte hadde hare kinderé wel en loffelick op-
gevoedt, te meer hy fulex alieede aé fyn per-

ióon gewaer was geworden : dat hy daerom

in fyn herte bewogen weit,hem jegenwoor-

delick dien dronck toe te brengen , en mee

den felven oock fyn lieffte dochter , die hy

daer voor hem fag'h ftaen • en dat hy niet en

wilde twijfFelen, «ademael hy en fyn ouders

hem foo wel hadden bevallcnjofhy en foude

hem mede laté bevallen de perfoon en oock

de ouders van foo lieven dochter. De jonge-

lingh hoorende foo eé deftigh man foo ront

fpreken , en fyn dochter foo gunftelick aen-

bieden, en de iochter felfs fulex met ftilfwij-

gen toe-ftaé, en fagh niet dat fyn eerbaerheyt

en d' eerbiedigheyt , die hy den ouden man
fchuldig was , eenige fyne weygeringe op dk
gheval konde lijden. Hy daerom, al hoe

wel van merckelicke grooter middelë als de

voorfz.dochter,nam deaen-biedinge gunfte-

lick en met danckfegginge aé,kufte de juffer

ganfeh vriendelick,en wei t dien eygen avont
•
aen^act j

c °P c bedde breng nt • ganlcn vnendelicK,cn weit aien es gen avont

Hu. i°
nge

b

d0 1

tWcc^e vrage, te weten,of een bruydegom in volle leden .

&?Nkc dat V
fdfs veiWgh te vrijen • Soph. Dat heeft foo zijn befcheyt

>

^^oquahek
c
«fc

geIcdcn 3
dat 'ulcx ecnigcr-matcn

W nb
cfchc

<\

S '
} bchoudens dat het

{Wri^ RherJ- ?
e behendiahevt en eer-

^trffe docr ^nfge bequame

W&fcttAh .

ncn 3 en niet door hacr

K ffe
<Mch,

en dc maeghdom zyn ellen-

V} L
]ckf

nmoeten
-

wei_bbe luyden van de grootfte

dat^v^^yt certi
i
dts hooren ver-^ ^Z^Sn meerder fwarighey

^a%* kteaZy e
.

en bequaem jongeling!%7Se kreffp
f^v^°chterswiV^ niede fY meynen dat

* Ü° c haerZl be^aert fouden vvefen , de
H

-
Ve hey^^^ en haer dochters aen

l r
cnde heuflèlick aen te

lo ?
n

- lV1^
S

r
fe voor ecfone fulex fou-

^S^VdSf-T1 °°ekbvde oude fulex

Philogame. Maer wat jonge deerne en vrou-

wen felfs aengaet , en of de felve in eygen

perfoon haer des bekent mogen maken, daer

op dient voor antwoorde , dat ick niet en fie

hoe fulex de eerbaerheyt va dat teer geflaeh-

te immer kan toe-laten'. En fulex door ee-

nige teyekens , gelaet of diergehjek bedrijf

te^doen fie ick niet dan vol gevaers te welen.

Ick weet datter zijn gevonden geweeft , die

hier toe ftreken hebben gebruyekt , die be-

denckelick zijn . Ten geluckt yder met als

het Ruth eens dede op foodanigé gelegent-

heyt . Itfifi* wert om een vry woort alleen

van den keyfer Tbeophilus gelaten , ende een

ftilder maeght in haer plaetfe verkoren, ge-

lijck de hiftorien daer van getuygen

.

P H 1. Maer laet ons dat daer by laten,

want hier ontdoen figh eenige vraegh-ftuc-

ken, daer van kk hier voren u hebbe hooren

gewagen in 't verhael van de menighfuldige

^ ,

I
j»
en aenfienelick n.an hooré. twij (felachtigheden die figh vei toonen on-

s e ielve aen fvn tafel hebbende trent de houvvelickfc faken , te weten, Eeift
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B E D E N C K

of lief-hebben ende begeren een en de felve

fakezy, en ten tweeden, of een manf-per-

foon vrientfchap kan onderhouden meteen

vroii-menfchj fonder ooghmerckte hebben

op gemeenfchap van bedde . want beyde

defe pointen vloeyen klaerlick uyt het ghe-

fpreck van Hipparchia tot haren Crates

.

Soph. wel wat dunckt u van heteerfte.

want dit zijn recht jonge lieden vraegh-ftuc-

ken . Soo dient dan gelet oflief-hebben en

begeren een dingh zy , ofte om klaerder te

fpreken , of men kan lief-hebben fonder tot

fvngebruyck te begeren het gene dat men
liefheeft.

, (

Pm. Wat my aengaet , ick oordeele dat

die voorftellinge geen twijfFel en heeft, want

liefde en is niet anders als een begeerte om te

mogen genieten dat men liefheeft.

Soph. Niet te ras, Philogame. Weet
ghy niet datter zijn die met groote en goede

redené drijven,dat defe de fijnfte en fuyverfte

liefde is, die niet alleen niet en begeert,maer

weygert te gebruycke het gene mé liefheeft?

By exempel , Thrafonides was ten hooghften

verheft op fyn Piandre, als vvy voor defen

hebben aen-geroert , sn nae hy de felve met

langh vervolgh tot weder-liefde hadde ver-

weckt , en wonde hy haerder nochtans niet

geniete , fchoon hy mochte en fy oock fulcx

toe-ftont, en dit om door de daet niet te ver-

liefen die foete in-beeldinge die hy tot noch

toe in fyn gedachten hadde gevoedt . D*cr

zijn bloemiflen hedenf-daeghs , die^als ver-

lieft zijn op fekere foorte van bloemc , even-

wel fy laten de felve op haer fteeltjen ?en ver-

noegen hacr met het gefichte 5fonder meer.

P H i. Ghy foeckt my , weerde man , al

fchcrmutfendeinteleyden (fooickfie) in

een reden-ftrijt , daer ick naderhant qualick

uytfoude konné geraken ; en om fulcx voor

ce komé, foo dunckt my dat men met onder-

fcheyt hier dient te fpreken van den gront en
ooifake van de liefde . want nae de lèlve van

aert is, foo is oock de begeerte van genieten.

By exempel , neemt dat ick yemancs man of

vrouwe lief hebbe , om fyn óf hare wijlheyt

wille , indien ick dan fyn of haren raet magh
gsbruyeken , daer ick 'die van noode mochte
hebben , foo geniete ick dat ick vvenfehte

,

en hebbe mijn begeren, als loabdede van de

wijfe vrouwe va Thekoa. Hebbe ick yemant

liet 't zy man of vrouwe , om fyn ofte hare

vvel-fprekcntheyt , hoorende de deftigheyt

offoetigheyt van hare reden , hebbe ick dan

niet het eynde van mijn begeerte JvlaeraJs

I N G E N O P
^

^ ï4

yemant een vrouwe ofte jonge

heefoom hare fchoonheyts
wiUe>i ^

dat het gefichte allee hem niet en w c^
gen , fchoon hy het felve ten yolie^ in

di*

genieten ; en daerom meyne lC
\\^zff

gelegenthevt lief te hebben ,
en

werp^
eenelidefelvefakeis. En ick vcj^pd»

exempel van Th^mdes^lsion^^ feg
g>

immers ganfeh felfaem wefende > .^

niéten , als door het ooge >
na£

tQ0$L
evgenthek is een fake die voor J
maeckt is,als beftaende in ce go** ferf,

of in lieffelicke verwen, daer van^
alleen kan oordeelt Oockzjjn^ ^ }

liefde eheweeft die ten dierftenv

^

klaert? datfe door het ge£chteW ^
beminde haer hooghfie vernoeb

genietende. . ^flO^c
Phi. Dat fiücxgefchietis^icK^

gelicx gefchiet , weerde ma»? e" ^d^Ji
tegen-fpreké. Maer de faken vi& je

W *

zijnde, foofalmen bevinden?
^ ceU^n

van onfe jonge lieden in dele
oii

(

het gefichte alleen niet ftilei^
K
\$tV A

vryfter en dient haer daer op te V %viyixer en eueur. nacroaci +~
. m

oóck een verheft jongelingh
fat c&*jfi

foeckt wijs te maké. lek weet >
o ^ffi*

lief-hebber plagh te fpreken

volgens dit veers , vvefende de .g6 :

van den rechten aert van de io<>a ^>
Als ick dedieffte fagh , doen ^d'l^^of^/'
Stracx riep ick om de i'nraeck, fluc*

h

ac
\ . * Ji«J

Doen bad ick om een foen ; en lebotf ^o'b

Noch rond ick dat myn hertg^^ u

Ick voelde des te meer myn ziel U
ailin*

(e A
En wenfehte boven dat een racerder P» .

j ^
O luiten fonder end! ö wiipehuri^r^
Al krijghc den hont een ftuck , Hy g

ac* ^ ft» jj

Siet daer de rechte trappen
f?-

0
l&efl'V

alle verliefde gewoon zijn te^'^né
uyterfte fportcn toe> fien, S

en
^fch^fV'

raken - en datter volght ^ 1
)
n^ai^V l11

dien keten , en hangen als aen
ir

\ Afic J

dat gevoelen

looven > dat vej

niet ontnemen jJ 0^hf

met het gefichte alleen nieten^^^
eh met eene wil ick alle die \fi>
gaven hebben vermanen ? °^

c^ yV
' r

willen wcfeu ? en figh niet te»



?eB
<ya nl

Ct geflchte allee» Wijvenfal,

!o°>de Üf
1 tó

,

famen ^i- latende

,

3nt|e de Np ^ wel een weynigh vraeê,

Ik>
do°r een£T Uyt eë vri

i
c verkiefinge,

I>^ftevtTaken ' ofte «W over-

iv ^Ikandl!"
,

n lnne'lieké ae'it der gener

V^ÏRenrfJ !even
> vanvvaerdit

va„ ?,''H p
)'nMd neemt

«

«iih
le

defe „
yTvc

» j°ngelingh, lactaf

>vel ."^tdatrl
eukcwi

§e onderfoeckinge

,

1 te
n e" kan .o "uft€een r^en geven cf

liet 'S^Si S menCch£n herte is een wif-

CVer
tot£ V en Saet fomwijlenplotflTe-

genegenthedé, op eron-

Cd

c

*ijle,? c i

Uyttn nietficn of'wetïn en
Hol Va;

e ^ve gefmeet werden in een
^^V^S^tenboefetn. Ick

^Ckhtyt eens de gedichten

OVVVELICKEN. 21

5

en oock de perïhe laeten gaen óp een fekere

gefchiedenuTe , die u miffchien in defe gele-

gentheyt klaerder fal doen fien . Soo het u
gevalt , ick wilder u deelachtigh van maken.
S'iet hier onder defe mijne oude papieré zijn

verfcheyde uyt-werpfelen van mijn jonck-
heytj en onder andere mede de befchrijvinge
van eenen A&aeon van onfe eeuwe? maer die

een betere uyt-komfte vint als de neef van
Cadmusj daer onfe poëten van gewagen • en
dat door een gunfiige in-vaWie fyn geminde
eens fchielick in 't breyn viel

.

•Phi. Niet liever als dat , weerde man .

ick achte van over lange de in-vailé van def-

tige liedé, die de felve in hare jeught hebben

gehadt. Langht my dat papier 5 bclievar 11 >

herwaerts ick fal lefer blijven als voor defen.

Soph. Wel aen. Philogame. iVber al en
gaet het veers foo net o,p fvn fnede niet 5 als

nu onfe dicht-konft vercyft , en lloot u daer

niet aen. ick wilder eens by gelegenthevt de
penne over laten gaen 3 om liet fclve vvat te

vörmen nae den heden-daeghfehen trant

.

Phi. Wel aen dien alles onvermindert
ick beginne te lefen.

H O V-
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HOVWELICK
Veroorfaeckt uyt mede -lijden

O F

T>ooreenfchie lieden in -valvan een

lonck^'vrouwve .

Italtaenfc*
[

Hoe dat de liefde fpeelt ontrent de jonge finnen

,

En maeckt een killigh hert genegen om te minnen

Is weert te zijn bemerekt . Weeft gunftigh foete jeught i

Eens anders herten-leet is dickmael yemants vreught

.

Crxon , uyftcr aerc toe vliegt

genegen, ^
En meteen (hellen valck ty

n

mogen plegen, /
Was van een edel huys&

hoogh gemoet;

Was uy t eé volle beurs e*1

op-gevoedt,

V Vas v rollek in gclaet . Syn geeft voor vveynigh ckge

Was acn een jonge maeght ten vollen op-gedragefl

Iolinde was fyn vvenfch , fyn trooft > tyn hcrceivlu
9

Enbuytenhaergefichtenvvas hy noyt geruft-

Hy pooghde wat hy mocht en met de ganfche finncfl

Den tocht van haer gemoec voor hem te mogen vvit11

Hy dede jaren langh al wat een edel man
Met geeft en groote koft te vvege brengen kan •

Hy liet meeft alle nacht voor hare kamerfpelen

,

Offchanck haer ftaegh den galm van al de foetfte kclc

En als de lente-tijt haer jeughdigh loofontlloot ,

Soo vvaft dat hare ftoep het eeifte groen genoot*



& reC^fpeL0TSELlCKE LIEFDE.
H
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tg

^
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ec
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h EetlCl f
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> en fchler in vder deel
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x
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ft *Wof

k

ttCnm Van aIderhande fchclpcn

,

' Va
t deV

°oren-vverck > en tacken van korael,

eck
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Ce °y 1 fem uyt haer verglaefde zael
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ft

VVor
^n d0

VC
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S
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?
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F
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*C VVat
Van7°r
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1

, PLOTSELICKE LIEFDE.

Hy kocht de fchilder-kunft van al de befte geeften,

Een lantfchap j
boeren-houf, een vvout vol felle been

Een zee van wint beroert , cn uytter-maten ltrar

>

Al wat de rijcke kunft aen yder meefter gaf.

Het oudtfte beelde-vverck beroemt voor duyfent
jare

Dat vveeght hy op met geit , al fonder yet te fparen
. ^

Hy maeckt een boeck-vertreck, dat wonder dertig

Schoon dat hy jaren langh niet cenen boeck en las •

Noch hout hy boven dien een ftal vol fchoone pcerdc

En koetfen op fen hoofs , en al van grootcr weerden ,

Oock jachten op het meir , en gondels in de ftadt >

En dus verquift de man een over-grootcn fchat

.

Iolinde , fchoon verweent en tot den pracht genegen *

Mifprecs dit even-wel en fpracker deftigh tegen , .

Aton ( was haer vvoort ) u dient ofminder m<>

Of, nae dat ick het merck , al vry wat meerder g°e

Gedenckt aen feker prins , die van fyn eygen honden

,

Vermits haer groot getal , ten letten is verflonden

,

En let op u bedrijf, u fchip dat gaet te diep

.

Maer t was om nietgefeyt al wat de juffer riep

Hy gingh fyn ouden gangh , hy liet Iolinde praten

,

Hy wil fyn hoogen fwier in gecnen deel verlaten

,

Hy quift gelijck hy plagh , en flaeter dapper in

,

Hy paft op geen verlies , en let op geen gewin

.

Macr wat hy neemt ter hant , ofwat hy weet te

Iolinde blijft gefet , en laet haer nietbewegen

.

Men feytet over ftraet > in't hof, en over-ai

,

Dat hy wel jagen magh , maer nimmer vangen 1*
'

Noch hout de joncker aen door aldcrhande vonden

,

Die hem tot grooten laft en fvvare kofte ftonden >

Soo dat fyn huys
?
fyn hof , fyn vee ,

fyn befteW
Acnick en weet niet wien ten leftcn is verpant ,

1
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TcnUl PL0TSE LICKE LIEFDE.
Geliict l

0 15 verk°cht , en al ten kleynen prijfe

,

M *7 Vc«Iajcs is beroyde lieden vvijfe

.

• VVer Y had
^
ef
PlIc^ Vaders lefte flo£ »

EC1J^ty door al het Iant een algemeene Ipot

,

Vv
ie aU ?

aCr by hct Volck
'

Siec hoe de rake« loopen

.

Eet Co
&en kooP c die moetet al verkoopen

.

E>atv°
VV

,

lcda^ c zi
j
coP 'teerfte vandendagh,

"Ü

aer Vv
0ot het avont-raael yet over-blijven magh

.

vann j
,onSelingh van al fyn fpeel-genooten

,

Het is

° ^ vcrrmaet » en ganf^i verftooten

.

Geen

S Van °uts gcl*en i dat vvaer een autaer breeckt

^s

de

men naderhant vcfor haer een keers ontfteeckt

.

^ hv t!

J(

ï

n
J
ker vont fyn hope ganfeh vervallen

,

Etl orn d
n afVaQ dit uyc-finnigh niaIlen »

S0o i{
i ^

0o
^
a* de ftadt niet meer te zijn begeckt

,

heeft ?
C7 vei

'huyft » en «aer het lant vertreckt

.

Met
ic
L
Cn rchralen koft met vliegen , vincken , jagen

,

k
Etl

dat
VVeCt niet vvat

'
Maer aat is klcyn beflagh »

r!
y te

crtal|

een edel~man
> ofridder voeden magh.

vVort
CnCXCn uy c

> en vva£ hem is gebleven

Hem bj

Voor mont-behoeften vollen uyt-gegeven.

j.
^een j^n^p

en nootdruftfelfs van al fyn vaders erf,

Lf
reft

fl k

611m net huys » geen honden op de werf.

rdie is

C
tS macr cen vaIck van al

fy
n fchoone panden

;

^er
rnitsT

V1JC Deroemt in al de naefte landen

,

D
IS
heerfck!

me
f
den bcck ofdo°r fyn foelie vlucht

Ei!'^ fvh
m

,

C VVOLlt * en meefter van de luchr

.

£
1

^the
eeni8

i

1 al
'
het fteumfcl

fyn« faken

,

\?
y

m druck een vroIick hert te maken

.

Va
'ineïrfCn Vvilc-braet meer, al is hy des beluft

,

de rappe klau van defen vogel ruit

.

E e 2. De
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De juffer had een neefter jacht alleen genegen

,

Die had om defen tijt een vreemde luym gekregen

,

Geen meefter is bekent wat fieckte dattet was

,

Men vont geen heylfiem kruyt dat fyne quael genas

Men fagh des niet-te-min dat figh de joncker quelde

,

En dat hem eenigh dingh het grilligh hooft ontftelde

.

De moeder is bedroeft , het was haer eenigh kint

,

Om datmen geen behulp voor haren foon en vint •

Sy doet hem menighmael , en fchier gedurigh vragen ?

VVaer toe hy is beluft , en wat hem magh behagen

,

Sy riep uyt ftage forgh : En doet u niet te kort

,

Seght maer wat ghy begeert , en wat u finnen fcn°r

Hy j dickmael aen-gemaent waer toe fyn kiften ftrecfc

Gaet fyn genegen hert aen feker vrient ontdecken >

Hy feyt hem : Krijght den valck van foo een edel-n1*
'

Dat is de rechte fajrcüe my genefen kan

.

Dc moeder was een vrou van wonder groot vernioge
°

'

En hy een jonge wulp ganfch dertel op-getogen

,

Hy liad A&arons valck by wijlen eens gefien

,

En vvift hoe weert die was by al de jonge lien

.

Prifcilla was verblijt , vermits fy mochte weten

,

Wat aen haer krancken foon de linnen heeft befeten
>

Maer hoe men krijgen fal waer toe hy is beluft

»

Dat maeckt haer killigh hert al weder ongeruft •

Haer koomt nae diep gepeys gevallen in de finnen >

Hoe dat Acl:xon plagh haer nicht wel eer te minne*1 *

„En dat haer oude gunft miflchien in dit geval .

( Soo hy des vvert verfocht ) noch yet vermogen 13 '

Sy gaet het ganfche ftuck wat naerder over-leggen

>

Sy gaet de jonge maeght den ganfchen handel U gge^

'

lek bidcle , heffte nicht , doet hier in watje rneU»

Ghy weet dit eenigh kint dat is mijn ganfche vrcug
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i
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DaerK1? bero

y£ > en by de fchrale lieden

Vy
C ePenningh kracht, het geit kan daer gebieden.

0 J
11

jj

00t is Tonder wet ;
ghy looft hem watje kont

,

HnX
at

l
ec^ d*crm^n ^on ma£n z^n gej°nt •

En
gaec

nan

i
aen ilier °P te ûIIen Ietten '

öe f°ï &eva^ naer mege ^nnen vvetten

.

En f
n is naer üté* fynmoeder boven dien

,

t
gev

-^

^
Venfcht haren neefgefönt te mogen fien

.

Veel% ?m defen tijt dat uyt de naefte fteden

hj
ae ^

C
.

e j°nge lien , veel foete vrijfters reden

Alvvat
r ^ flot

*
om °P een bruylof-fceft

*°Wle
men droefhey t noemt te jagen uyt den geeft.

Enk?f
een deel van al dees "eve bende

,

'T
is i^,

cs ofachtdie fy voor luftigh kende

.

Dat y
en

» %t de maeght , de derde fonne-fchijn

\ keft/ ln dit kaftccl als op-gefloten zijn

.

v
y moet

ft haer recht ' dc
*

bruyt die is beflaPen »

y m
Cn C^crs Saen > om meuwe vreught te rapen

,

vH heQ
°eten uy c den dwangh , en in het jeughdigh groen

:

WS ^3tH^ aen^agn voor rnoet ick heden doen

.

y tïio
et

^C
L
OCSn ge°raft , ick foecke nieuwe dingen ,

Vrie^
ontrent een ridder gaen beipringcn

,

Qk^$0n '

^°nS Vve^ bekent
> en > om nier ront te gaen i

p v Vv
eet

i

ls^ man , die moeter heden aen

.

n
c% n

ct a
*
ge^ck noe dat ny P lagn te leven

>

VVy^
U t€f tijt te gronde leyt gedreven

;

V\/ vviil ?
C n

§aen befien wat nu de joncker doet

,

t y^! y niet en heeft als enckel te<ren-fpoet

.

Nt hè'
11 gaen 'Dtflcn fyn h«ys cn alle faken

,

1
Vym

nu Kt tijt de finnen kan vermaken

,

n wat hy voor landen bout

,

b°ven al wat huys de ridder hout

,

E e 3 En

A
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En hoe fyn keucken roockc , en wat dc velden geven

,

En ofhy beter vaert in dit fyn cenfaem leven

,

En ofhy Wijder is als hy te voren plagh

,

En wat hy t' onfer eer fal brengen aen den dagh

.

( Iolinde was gegacn tot aen haer rijpe jaren

,

En fneger in vernufals haer gefpelen waren

,

Maer vveeligh boven al , en van een vrijen mont

,

En kluchtigh uytter aert, en in het fpreken tont-

Haer moeder was geruft , haer vader overleden

,

Haer fufters al gelijck den eygen pad getreden

:

Een die haer jeught beftiert dat is haer moeders oon »

Maer die gafaen dc maeght al wat te ruymen t0001

^
De voor-flagh dus gedaen wert veerdigh aen-genoog

Men bootfehapt aen de vrient , wat gallen datter koD^

. Men feyt hem boven dien , hoe dat men op de n(# .

Heeft voor aen fynen difch het mael te komen doe
'

De bode was gegacn , en , fonder lange pcyfen,

De jeught die is gereet en veerdigh om te reyfen,

Iolinde leythet rot tot cnckel tijt-verdrijf

,

En ftracx is al het volck Aftaron op het lijf.

Syn tafel is gedeckt , maer gecnfms overladen

,

Men fighcr niet als groen , en veelderley faladen

,

Niet dat de vleyf-hal fent , ofdat de keucken geel 1 '

Maer delen onverlet de joncker is beleeft,

Hy toonthem wonder heus , en bijfter wel te vred
c

Hy touft het ganfche rot met fpijs van foete reden j

Hy gaet in woorden breet , al is fyn tafel kort

,

Hy vultet metten mont wat aen de keucken fch°

Tc midden op fyn difch daer ftont een ftuck gebrad
c

Maer vvattet vvefen mocht en konde niemant ra^e
.

n

^t

Hy voor wien dattet ftont , en die het beeft °nt
£t ,

Verklaart oock even-felfs , dat hy het niet en vve
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De

voael

VV°rt SeProeft > de vogel won gebeten ,

De v

VV

|

0rt
&c^aut:

i
maer nicmant kander eten

.

Macr
^C VVorc gc^ecrc > en om en om gewent

;

t)itg
aet

l
Va5^ yemant doet het dier is onbekent

.

Vvel t j.^
1 ^hamper volck aen haren vvaert verwijten

:

£y £

l

^c^cm vleefch > geen tand en kan het bij ten

.

Ofv °11S ^°ck ccn reys
>
vv *c heeftet u gekocht

?

^ jn̂

r cen moy gcfchenck hier in het huys gebrocht?

U Vvect

e

^
Va ' Cci t0e

> en gact vvat anders feggenj

lt |

vreemt geval noch breeder uyc te léggen

:

Eeny^
fcil nutte koft , en dicnftigh in den noot>

°e rU, j
c
y c het zijn 5 macr nicmant kander <weten ,

is gegeten

1
^

diej^

1

^ 1°^ ^ c &eval veroorfaeckt grootcn ftrijt

,

t°^de li j l
ta£ vermaeck , en duert een langen tijt

.

^ hae f
VVel

'
°°ck middcn 111 het etcn

»

Mae r f

r
.

lc^en neefniet altemael vergeten

;

t fy

C bequamen tijt by-naeft den ganfchen dagh ,

S j»yft
van den valck Aótason fpreken magh

.

°°^etfe
P 8eval > daerom de gaften lougen

,

hky
t ji

met beleyt haer by den ridder vougen

,

D
lerfy^ Va" den

»
cn vvat ter zijden af,

Vv ^%c •

1
§emeen voor ee1^ een Pract

J
en Z 2̂ '

<kt m
Ctl1 n*et~te_mm > dat fy eens vvenfchc te weten

^ybi^j^
en Voor gebraetaen tafel heeft gegeten.

H ^ ^e
Kaft

11 mcru
ghmaei , dat hy van dit gefchil

\l Cc
*n tot vermaeck ) een eynde maken v vil.

l
0* teLtr

Ctl keeck: » on êker vvat te maken

>

^ VvL cl ontftclt
i en knjoht beichaemde kaken,

berft ?
lCC yvat hy Êi

•
Ten lc^n tot beiluy t

,

niet verdriet in defe woorden uy t

:

ui

Ghy
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^

Ghy dwingt my,fchoone maeght, mijn droeve ftaet te #Ê

Eylaes ! mijn Tot bedrijfdat moet ick nu ontgelden

.

Ach ! dat op tafel ftaet dat is mijn lefte goet

,

Dat hier 3 tot uwer eer , alleen het befte doet.

Iuyft als ghy voor den noen my liet in haeften weten >

Dat ghy met u gevolgh hier woud' te middagh eten >

Doen was ick wonder bly , en niet-te-niin beg^
el

Wat dat tot uwen dienft op tafel foude ftaen . ,^
Ick fprack in mijn gemoet : O mocht ick heden vvc°

Dat ick eens heb gefpilt ontrent onnutte menfchen •

O had ick nu certijt,datinmijnovervloet ^\

De linckers heeft vermaeckt , de vleyers
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Ach! naj- l
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°°ck b
m Ilet vviIc » clac ick menign vverven

,

Ach Tij
n noot

*
voor ycmant aeae derven

!

En da

lC
>

k macr cen deel van dat ick neb verquift

,

Ma£r
'

ty

1 nu
' c miJ ner (mcC, mijn fchrale keucken mift

^ fa»h L
m nict gevvenfcht,dies ftonc ick ganfeh ver

Macr 1

11
Cl Ü1 SeIi

i
ck verdiende plagen

.

My ^n."
n°C^ cven_vvel noe alt mi

i
n ongeval

^jnL/ .

111 ait verdriet , en eeuvvigh trooften Gil

.

Maer^Cls niet verquift met fuypen , vreten , brallen j

Heb
i l

t0t U vermaeck » °P uvven dienft te pallen

.

Het V

C CCn
Prachtigh huys gebout tot in de locht,

mija ftaet aenfieolick (chijnen mocht

j^cie
m°mtnery * ofdiergelijcke faken

Itl
t kc.

C
^e^P^c » net vvas tot u vermaken

.

Qhy Vv

lte
» Vvat ick oyt voor defen ondernam

,

!?
er
door

eec dat aIm^n doea uy c ellcke
*
Iie^e 4uam •

m
y nie

metter mijn âken verl°°Pcn »

Dies be

Ct

°^
er °lcefom yet te mogen koopen

;

1 Wh mCC vera"etgetogen uytde ftadt,

k v°on h

Cr
°P het

'

ant mec ick en vveet niet vvat •

E>c b0o
J

^
3 dat

J c fiet , dat geeftmy groene kruyden

,

ö
^

Crtï
uts i?

ert oofc en nout

;

cn dac ismy gen°ugn >

t)

C

ka
m^ voorcaen na noot en renen vough

.

6
11001

kan
malIC drift en gulle vveclde ftaken

'

^e iio0tl°
ns

^C êt cn vry a
^

'3et
?
r maken *

t)i^ vvat ee

an
,°Pen doen >

Gn brengen acn den dagh

C
1

0
*k n

n 00&n te voren met en%n
•

0 drift e ,

U

r
gCprouft

•
Doch mocht 'tik vveder keeren

,

1
n Pra V r

Vooi:tacn mi
J
n unnen over-heeren

,

droeii
otlo"e vvaen verrucken mijngemoet

.

eyr vind' ick vreught en in het bitter foet

.

F f
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pt boecken , die ick kocht , macr noyt en plagh te leien »

Die moeten my voortaen een trooft en toevlucht vveie >

Sy geven my vermaeck : en vry al foeter vreught

,

Als ick wel eer genoot ontrent de domme jeugM*

In plaetfe van te gaen in alle blijde teeften

,

Soo fpreeck ick even-ftaegh met al de befte geeften

,

Die oyt de vverek fagh oock over duyfent jaer

,

En wat geleertheyt is dat word' ick nu gevvaer •

Ick leere mijn gemoet , en alle finne-droomen

,

Ick leere flim bejagh en alle driften toornen

.

Siet wat een deftigh boeck >
gelefen nae den eyfe"

'

Kan geven aen den geeft , en nemen aen het vleys •

lek lefe boven al dat Moyfes heeft gefchreven

:

Wat Godes eygen Soon de vverelt heeft gegeven

,

Dat geeft my dieper trooft , en fet mijn finnen valt

j^
Schoon wan-hoop , ziel-verdriet , jae hel en duyve

^ ^

lek heb den gront geleert van bouwen , maken ,
brefee

£n heb met Salomon nu deftigh leeren fpreken

,

Dies fegh ick menighmael : Al wat het ooge (iet

Is ydel fondcr gront , en enckel ziel-verdriet.

Een fake niet-te-min die moet ick noch beklagen

,

Dat ick geen meerder eer u toe en weet te dragen ,

Dat ick geen macht en heb te toonen metter daét >

Hoe diep ghy heden noch in my gevvortelt ftaet •

:K en heb van nu voortaen geen fchapen aen der hey

Geen peerden op den ftal , geen oflen in de vveyden >

Ick heb macr eenen valck , die haek my uyttet rijs
.

Een kor-hoen , als het luckt , ofeenigh jongh patr1^

Maer liet op defen dagh en had ick niet gevangen

;

En dit brachtmy by-naeft de tranen op de wangen >

Vermits ick even nu als ghy juyft tot my quaemt

Dus qualick was geftclt , en ftont geheel befchaei11
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en met een angftigh fuchten

lek
I

moc^~gevvas » en met als boogaert-vruchten

,

öoch f
ClCte metter naeft ^ vvat P^ken kont 5

My dorK
CU

^t dat is a^cen maer vo° l ecn graSen niont.

Op^ m°ft voor al wat anders veerdigh maken

,

Die
^'lla'c vv^n dc vrienden niochteimake,n ;

On A
^m^cï haeftmU 11 00gn aen auc kant

,

Mact v

M cenigb dingh tot uvven dienfte vant

.

X Cn |1

Vacr ick henen keeck , 'k en vvift ons niet te vinden,

Geen
Cn

^
laCS 5 ^Cen 1CC

, Secn harten, boeken, hinden,

Geen J
aUVVcu

°P de werf, gsen duyven op het kot

,

ey
^an ên in de gra&

»
gecö fvvaen ontrent het flot

,

Mij
ft
Jersin deneft. vvat eyers fou ick weten ?

^ijti K

Cn evren" ĉ ŝ waren op-gegeten

,

Enm
311en hoven dien . Siet daer een hoogen noot,

l^ÜVs7
1Sni«eenendgeblcven in den floot

,

^os^ff
rauvve koft tot voor-raet van de boden

,

QeCn K
V1

jncn-vleefch bequaem te zijn gefoden

,

Ach 'kÏÏ
111611 in de fchoLl ' dle ons VVcftphalcnfcnt

;

,

letd
aer

m lanSen üi
z dac voedfel niet gekent

.

k
tad -^V

11 droeve zieI met grooten angft beladen

,

etd
aer

'
"c

.

b ln langen tijt dat voedfel niet gekent

04
}
[}- droeve ziel niet grooten angft bcladt

Maer A
icIc kon * niijn herte willen braden

;

[

Schon^ T
Vas 0̂11<icr gront . 't en dienr

J

rï

k%h d
mijn Ieden food 1^aen dcn

^ had

a

ick°

Ver~al^n/aken Sanfch verloopen

,

t en dient de vrienden niet

,

viere brict.

Eti
,^ 7* Seen geloofom yet te mogen koopen

,

Al

S°° 0ac
^imfte vvas

»

g

een panden in de kilt
j

s
^ «nii

ü Is dingh in uvven dienft gequift
•

^ iet
^ntreurigh hert geen raet en feheen te weten

,

ïoi^j.
Jn lleven valck

, gehjek hy vvas gefeten

^ feyd "f"
diCnft berey^ ick%h den vogel aen

,

y e binnens monts : V leven heeft gedaen

.

Ff x Trou
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Trou beeft , al iftmy lect , ick moet u heden dooden i

lek moet tot uwen koft mijn befte vrienden nooden

Ick moet u hinder doen , hoe vveerdigh datje zijt

Dat eyfcht de ftrenge noot en even defe tijt

.

De vogel ftont verbaeft , en fcheen te willen klagen

,

Ofvan mijn vvreet bedrijfden gront te willen vragen v

Maer defen onverlet , ick greep het edel beeft

,

Ick dood' het met verdriet , en met een tangen gee

Maer als ick weder fagh , waerom het foo gebeurde,

Gevoeld' ick dat mijn hert in geenen deel en treurde >

Maer'die in dit geval mijn bloet niet fparen fou

,

Hoe kan ick om een valckmy vinden in berou ?

^

Siet daer , eervveerde maeght , hier uyt foo konjc
'

VVat datje voor gebraet aen tafel hebt gegeten . ^

•

Ick weet 't istaey gevveeft , en geenfins na denep

Maer 't is mijn lefte goet , en t is mijn befte vleys >

Wat kan een edelman van yemant zijn geweten

,

Die figh met alle macht aen vrienden heeft gequeten >

Die met een open hert het al ten beften geeft ,
'

VVat hy voor hembevvaertofinde werelt heeft?

Indien ghy meer begeert , foo neemt ten alderleften

Mijn hert s mijn lijt ,
mijn ziel , ick gevet al ten befte

'

Gact fent my na de doot , ofna een meerder pijn
; ^

Soo ghy maer eens en vvinckt , ick fal gehooriaem

Dit druckt de joncker uyt als met de ganfche leden

,

En tot een vaftbevvijs van fyngefeyde reden, J^:

Soo toont hy daer het hooft , en klaeuvven van den

Iuyft op de verfche daet genagelt aen den balck •

Iolindc ftaet verlet , en wonder feer verflagen

,

Sy vont dat na het beeft onnoodigh is te vragen

,

Tot dienft van haren neef. vvant dat is nugeg^'

Men fiet den ruygen kop hier vaft gefpijekert ftae 11
' f

I ^
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En d
^ lS k°ven dat tot in den geeftbewogen ,

°or een vreemt gepeys ten vollen op-getogen

.

y let den joncker aen , en met een diepen fin

Daer
•

1 ect
fy dit geval , en vveeght fyn trouwe min

.

Etik
^ vreemde luym die alle vrijfters krijgen

,

yy
mt men weet niet hoe haer in den boefem zijgen

:

^
lc Ua den rechten eyfch dat uyrtjen treffen kan ,

HctfT- •

°utec Voor gewis die worter meefter van

.

Tery ^ dat defe ftuyp was op de maeght gevallen

^
l
Jl Aft^on fprack . Haer ganfche finnen mallen

,

Q^
Cr kteyn dat fuyfc-bolt , meer alflet is gewent y

^Wft^
CCU VVa

Sen d°^t die Tonder vocr-man rent

.

Sy
Vaj

,

tcn leften uyt, Cy voelt haer geeft ontfermen >

Sy o

C

f
^onc^er toe , en perft hem in haer ermen y

Sy £f ^
boven dat een onverwachten kus ,

Si;
C

acr vveder op , en feyt ten leften dus

:

%jL^0llVvc ridder, fvvijgt/t is langh genoegh gefprokê

Siec
} door kmgh gedult mijn fteenigh hert gebroken

.

Siet
i

aer
> tQt uwen trooft j mijn trou en rechter hant

,

u^beft

1^ n°c^ koven dat een fchoonen diamant

>

\^
C

J^
lenickweet a Sietvvat

Metu
Vcrklaert mee u te wille

Iti al v
^ Vvi^en zijn als met haer <

:

s
al u

vat bitter is ofvreughde geven kan

.

^M)^ Vercecrt
^ ghy hebt u niet te (chamen s

Icl^[
)e

i pets genoegh voor u en my te (amen
j

^ il0V?
n al-te-mael inuwe macht geftelr

-

^°°rt in /: ^cn ' Aótxon is verflagen

,

Va^c^^^V
ulen ick weet, Sietvvat u wort gegeven

len leven

,

: echten man

& J —
Icl^[

)e
i pets genoegh voor u en my te (amen

,

Hn^ e
^ant en zant , en vee , en machtigh g

ft

1^ Ho

V

k
a^te"mac^ in uvve «lacht geftelt

,

V^vcndien, Aótseonis verflagen

,

Hy yn gemoet door vreemde finne-vlagen

,

Hy
VVe

Ct n^t ofhy droomt , ofwat hem is gefchiet

,

et niet ofhy vvaen, ofrechte vreught geniet >

F f 3 Hy



2}0 L O T S E L I C K E LIEFDE-
De saftcn ondertuifch

el1

Hy ftaet geheel verdvvelmt

Die fagerï haren weert onthaelt-met foete kuilen , ^
^pt

Dat fchijnt hun wonder vreemt ; maer op den eygc

Ontfluyt Iolinde fclts aldus haer rooden mont

:

Gehelen al gelijck , ick neem u totgetuygen

,

Dat met den loop van rijt verharde finnen buygeti •

Dees is mijn fpot geween; , meer als ick feggen kan >

En hy wort nu ter tijt mijn vrient en echte man •

Niet als de blecckc doot en kil ons konnen fcheyden >

Ick fal in korten ftont de feefte doen bereyden .
t ,

Oock wil ick geen befpreck' ontrent ons trou-ver

Al wat ick oyt bedt dat is aen hem gejont

.

Gemecnfchap in het goet , gemeenfehap in de fina^'

Gemeenfchap in het bedt dat is een fuyver minnen ,

Dat is het oudtfte recht , dat ick voor heyligh ken >

En fiet op defen voet ift dat ick fyne ben

.

A&a:on, weerde vrient > wie dat het magh verdriet6 '

Ghy fult mijns vaders erfen my voor al genieten

,

Stelt dat op heden vaft . En ghy , ó foete jeught >

( Ick nood' u tot de feeft ) hebt deel in onfe vreugd'

En drac^ht hier kennis van . Daer is de koop geflotd
1 »

En met een friilchen dronck van ftonden aen begote*1 '

Daer na fat yder op , en tot een vaft beOuyt ,t
.

Soo dronck men noch een reys ten huyfe van de t> j
S q r h. Wat dunckc u, Philogame, iffet bertus moedelick bevochte"

niet een vreemde b'ewcginge van een jonge eenighde landé kloeckehcK .o
fll

wfy
deerne , een vrijer af te leggen ten tijde hy in en dat de hooge fchole va»

ft Vv*"%"J
volle eer en goet Gt ,en den felven aen te nc- geheel Europa aldaergep«e ^el-^M,
menalshyberoyt,kael,eneenydersfpotis treffelickon my wel be

^
eI
j,]ia^

e

he i<'

|,t

|!

geworden ? grooten ernft ten houvvehc^cfcy,,,

P H I. .Maer , lieve man, ifletu onbekent een fchoone en geeftige n°
vooH%>

datter oo'ckeenlbite van houvvelickis , dat vrouwe , lbnderdie tot ry"
j
Jatj

1

£
ri^

uyt derenis, uytmcde-lnden,uyt enckel me- konnen bewegen .
'1 ge

rf^l^ je/i»

dogenthevt géfchiet 1 en dans fcaeeft te vin- edel-man,gedurende de yoo ^4 J ,

den ontrent de befte en buyghfaemftc zielen, in de vqorfz. ftadt fyné alt'"

c
[,öt«

|,

r

'

1

jiiy-

van

tyn

lel

v,

h
5*

&

My gedenckt gehoor: re nebbe dar ten tijde

de ftadt vauQo&endje by den CardinaelAl- gheftek ïijndi wederom *ü ^
het een ooge



l£ FDE-BRANT W T K O V D I

^SS*? ginfch en al buvté hope

fteC,&frB «gefont zijnde niet

5hde
felveW komen

- Hv lijcke-vvel

o"!
1 haerte Wag** die

SN»hSlgr
elegentheyt , daer hy haer

5^^?e7
en hy een vvacker ge-

^HeUr|f/
v°or-hooit hadde gehaat.

ionrl
6 mWelt. want de

% ' ^oorden
b
?
nde Vld «y* »n dcfe ofte

>>^veKt

0
.

m>vanseloof-weer-

^--• 0^lu'n^L—— lieden

bemint
1

'

n *ï5mi?
e
i-

ll
:
!loone maeghden vinr ;

'

n ^'^fenuyt-verkoren,
hte» vollen hdx verlor

1
llu

'trecr
1S m >" een weerdigh pair

' en voor het vaderla;;t.

4

^
U;C^Str'0 Wcl^maeckte" lede

>^NSgWj *l fchoone maeghd...

h>CJ* dr^p
t

Ü
» tetl vollen hebt verloren

? ^Cteer «
15 mv een weerdigh pant

,

rj
e
Hj>

H
,en voor het vaJerla;;t

.

^i!!?tó
1,^chus ^eft , mijns oór-

. dffj'.'ö* de liefde het klim ge-
leJvekruytwaerfigh maer

een hooghje , eendiepje, een oneffentje ver-

toont ftracx figh weet vaft te maken . Die

geruit is te liev é weet alle dingé tot fyn voor-

deel te trecken,en hem toe te eygenen. Defe
;onck-vrou geeft haer geheel lichaem aen dé

edel-man , om dat hv fyn een ooge aen 't va-

derlant hadde gegcven 3ofte,om beter te feg-

gen , hy wint haer herte in 't byfonder 5 om
dat hy fyn ooge verloren hadde voor 't ghe-
meen ; maer my dnnckt dat een Zeeufche
viijRer wel foo veel reden hadde eenjonge-

lingh ( die fy en haer ouders te voréfcherpc-

lick en fchamperlick hadde af-gefeyt ) aen te

nemen , vermits hy niet fyn ooge voor het

gemeen , maer by-naeft fyn leven voor haer

ofte om harent wille verloren hadde. En de-

wijle ick dat geval hier oock onder de papie-

ren van mijn jonckheyt befchreven vinde 5

foo voeght dat al mede by defe gelegentheyt

van gefciiiedeniffen • miflehien wat nieuwe

aen-merekinge daer uyt rijfenfal

.

P hi. Wel aen, Ick beginne al wederom
te lefen, Sophronifce 5 en houde als noch op

het bedencken , dat de vorige gefchiedenifle

inmy heeft verweckt tot beter ghelegent-

heyt.

LIEFDE
Qefycht met gevaer des levens

.

Aer light een rijeke kuft te midden

in de baren,

| Soo dat ronttom het lant de fchepen

konnen varen,

De ringh is niet te groot , en des al

niet-te-min

Me vinter menigh dorp en fchoo-

ne lieden in

.

^ PWlr *
^e Son ^omt uytter zce gcrcfcn

vy
as

m °U(kn tijt een fchoone ree te vvefen

,

cbo0f^

ecn vierkant diep , en menighfehippers-gaft
Ier nic t groot vermaeck de ftengen van de maft

.

De
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^ t L I E F D E - B R A N T

De ftraten van de ftadt die krielden van de mentenen >

De zee gafaen het volck al wat de finnen vvenfchefl > .

Al wat het oogh begeert. En wat en vontmet&ci '

Hetfchijnteen ftage mart, al waer men henen ncl '

Maer wat de Son befchijnt met haer vergulde ftralen >

Al fchijntct wonder hoogh , het fal voorfeker dalen \

De tijc verkeert haer loop , de tijt verkeertet al

,

En niet en ftaeter vaft hier in het aerdfche dal

.

VVat hoeft men eenigh boeck op dit geval te lefen ?

Armuyde flechts alleen kan mijn getuyge vvefen

;

Waer iiTer nu een menfch die hier fyn handel dri)tc
'

'T is maer een hoopje puyns al watter over-blijrC •

Daer is geen haven meer alleen de fchorre meeuvve
11

.

Die vallen op het ftrant , om daer te komen fchreeiiv^

Daer eertijts neringh was , en vollen herten-vve:^
J-^,

Daer fiet men niet een fchip , jae niet een eenigh&
Daer komt geen vreemt gefel , om yet te mogen koop

De bakens zijn verfet, het diep geheel verloopen : .

En vvaerom langh verhael ? men fiet hier inder fc
c '

Dat al watwe relt hiet gelrjck eenroock vergaet-

'Ten tijd' als defe ftadt ten hooghften was gerefcn >

En fcheen een gulde fon in haer volkomen vvefen

,

Doen wertin haer begrijp een vrijfter op-gevoc* ,^

Fris , geeftigh , eerbaer , heus , en uytter-maten 1°

Haer vader in het lant en even daer geboren

VVert dickmael in de wet als eerfte Raet gekoren ,

Soo dat hy menighmael in (aken van de ftadt

Als hooft cn opper-vooght in vollen luyftcr fat •

Lycoris wert ge vrijt , Lycoris aen-gebeden,

Lycoris was vermaert in al de Zecufche fteden

.

Haer geeft en eerbaer root , met geene (maer bev
^

Die was gelijck een aes dat alle vrijers treckt . M



Men
W T KOUDE. 1)3

Die 0^° u

1 d'ler in hct Iant vcel ftuTche
i
onSe lteden '

En )a

acr
^'S^ ^'cr naer gunfte komen bieden

,

jyj ^
Cr Drocht verftant ofnjckdom aen den dagh

,

Kjj
e

i

c "e geeft hun geeft , ofnae de beurs vermagb

.

Êu Y
.i

£t een vrolick quant voor hare kamer (pelen

,

rj
0r £>etgeluyt haer tecre finnen ftelen.

t^?
r recnt een vveeligh hert een rey ofdanf-fpel aen

,

Hier
i

van aüe kant de vrijfters op de baen

.

D
0or

ennicke beurs, die vv il b&cï meeft behagen >

Öacr

Cn^ ve^ c tc rïjdcB met den wagen .

Q£
is een loffer hooft , die kan geen vrijer zijn

,

^ di^Fi

Ct^n minne-dranck gaen halen uyt den wijn

.

Me
t rif

Pcnor Ilic t die wilfe meeft believen

k eil) Wctgcfangh, met foete minne-brieven,

bat
i

acc 'ct ecn aerdigh veers , ofdicht een geeftigh liet

Hy
is c

y voor (yn gefchenck de jonge vrijfter biet

.

Maer
hu

Ps gcfcl en in de ftadt geboren ;

Hy v/7
r Vvat hy doet fyn dienlten zijn verloren,

> ^eu/n ,

rtnict cc^ dineh , hoe-wel hv deftighfprecckc,

J-yc0rjs j

"ec" vveynig krachts vvanneerdergek ombreeckt.

at hy
U
^ L

ert VVat
' macr ĉn onvermindert

,

Al,
s
w "aer gewint dat vvert hem ftracx verhindert

.

Hctft 'L
VVcltcrtacl> al heeft hygoetbeleyt,

h^ttckt-"
n°C^ evcn_vve^ nec dröevigh Neen gefeyt

.

1 e
erft •

^n ncefcgecn noot > ^e (ake dient hernomen

;

Hy
is v^

et vallen wil dat kan ten letten komen

.

k on K
VVevnig^ moets , en fonder goeden raet

^Val
t([

ncteerftcNeen een lieve vrijfter laet

.

v
gae t

aen werek , en gaetet weder wagen

,

v
doet? CCn nicU mct SrooterTvcr vragen

,

MaCr >

t
.

al Vv« hy magh ,'en hout gedurigh aen ;

ls *l fonder vrucht , men hiet hem weder gaen

,

G g Men



e?4 LIEFDE-BRANT
Men hiet hem uyt het huys en van Lycoris blijven.

Ach !fcy de jongelingh , dit doen de ronde fchijven-

Hy meynt dit van het quaet de gront en oorfproncK

Vermits daer vrijers zijn van meerder geit als hy •

Eens na een langen tijt ontrent de kortftc dagen

Soo quammer harde vorft , en bijfter ftuyre vlagen.

Dies vroos het water toe , foo dat een klare bceck

Een fchoonen diamant offuyver glas gelccck

.

Daer gingh het vveeligh volck op alle flooten rijden?

Dacr gaet dc lofle jeught op gladde banen glijden

,

Hier gaet een jonge vrou , en daer een rriflche macS
'

Die op het brackigh ijs haer teere leden vvaeght

.

De grachten van de ftadt aen alle kant bevrofcn

Die worden tot een baen op defen tijt gckofen

.

Dit acht het dertel rot het befte dat men vint

,

Mits daer een hooge veft belet den Noorden vvinc

.

Het is wel eer gevvecft een wijs in onfe landen

,

Dat midden in de kou de jonge lieden branden

.

Het ijs was als een perckdaer in de liefde jough ?

En menigh aerdigh wilt na fynen tempel drougb •

Lycoris ( na den noen tot defc fceft gebeden )

Quam met haer neefverfeit op fchaetfen aen-geredeo >

Elpenor palier op , hy vint hem daer ontrent

,

En heeft van ftonden aen fyn loop tot haer gevrcfl^

Hy gafden neefeen praet met foo beleefde reden >

Dat hy de vrijfter kreegh. De. neefdie is te vreden i

De neefdie heeft uyt gunft Elpenor toe-geiben

Dat hy fyn lieve nicht magh leyden op de baen • ^
Maer hy die met de maeght in vryhey t foeckt te fpre

Is uyt het dichte volck allencxcn ai-geweken

,

Hy reet ter zijden uyt , daer kiaeght hy fyn verdn
c }

Ep watom harent wil hem dickmael is gefchiet

,



*3J
Etivvatk, l c

W T K o u è É.

En
i,0

'

e lJ
ctt gedaen , en wat hy heeft geleden

,

En h
vverc gcquelc, oock tegen alle reden

,

En d°
S

^
3t™en*&hmacl naer vader hem ontmoet

,

Hy hcef^ §enjck. hy fey t ) alleen maer om het goet

.

Van d°
°° VCC^ te n

'
k° veca ce vveder-leggcn

DaH
t0t

f^
nen de quadc tongen feggen

,

En
n *CC eens cn ^cc vvaer henen ^aE ^7 rij c

>

Ly
COr|

Cc"fins
, als het dient , de quade Hagen mijt.

Et) tQ

S

^
*00 het fcheen ) begon het oir te leenen

,

Djt

nt acnW« gelaet de fake wel te meenen

.

Dat

l

f

laCC^ t: ^en Jongcun^a foo wonder blijden hert

,

vervoert en op-getogen wert

.

bics ij
a

j

een &ker rackdaerin de winden bliefen

>

^och
C

-

n^Cs ^c ^room het water niet bevricfen

.

S0o
mits een^er lucht ontftaen op defen tijt

,

Elp
enoJ

Vas een dunne fchors gevvaflen op de bijt

.

^orntm
VVcch-gemckt door haer begonnen reden

,

Maej
C

\

C
y
avr°hck hert en fonder angft gereden ;

D0eu
a S

y naerder quam , en raeckt den loofen v vrack,

h
Cr

is de

VVa Ĉt ^at ^Ct ^S in ^uy ênt ftucken hrack

.

r
ftorVl

011
^6^11^1

'
^aer is ^e maegnt gevallen

,

Men
fa

^CVC Pacr m '
z diepte van de wallen ;

b Als
dat r^

Cr n^Gt een<^mgh dat °P het water bleef,

ity rap
1 ^ hoet alleen en dat haer moffel dreef. •

ter
dat f

P yn 8eftcl > é is hy diep gefoncken

,

BC
ga£^

v°chcigh kleet vol water is gedroncken

,

h
S°°

Uyt ^en 8ront i
en door een fnelle vlijt

fCr ko0 l
me"erhaeftfyn leden uytde bijt.

*%v,
lQt

/tracxalhetvolck van alle kantgeloopen

,

öaer ^
C
7 nc vreught met droefheyt fal bekoopen

,

MaCr | j

mcn over-hoop , daer rijft een groot gewoel ;

aes
• de tecre maeght die dompelt in den poel

.

G g Al
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LIEFDE-B RANT
Al vvat Elpcnor doet hy kanfe niet genaken

,

V ermits aen alle kant de naefte fchorfen braken .

^

En fchoon hy haer een kleet, een hant , een mantel

Èylaes ! hy reyekt te kort , offy en vat het niet

.

1*en lellen als de maeght nu fchijnt te willen fincken

,

En met haer bleecken mont het water in te drincken >

Soo roept hy -..Weerde lief, ey weert u watje

En , vvat ick bidden magh y
onthout u van den gconC '

lek kome tuvverhulp , ick kome t'uvver baten

,

'K en v vil u nimmermeer , 'k en fal u niet verlaten

In leven of in doot . En tot een vaft bewijs

,

Soo (pringht de jongelingh te midden in het ijs

,

Hy grijpt haer in den arm , en ftelt hem om te fvvetm1^

Maer voelthem in den wrack aen allen zijden klemtn^
0

'.

;

Hy vvort van 't ijs gewont , fyn hant en aeniicht b
0

En daer en is geen baet , vvat deen of d'ander doet •

'T gewicht is al te fvvaerom uy t te zijn getogen

,

Vermits haer beyder kleet vol waters is gefogen

.

Geen kant en blijfter vaft , en ydèr fchorfe breeckt ,

^
VVaer dat Elpenor raeckt, ofeens fyn handen ftet

Dacr is hy ganfen verftelt, fyn krachten zijn befvvek^'

Syn moet oock even-felfs die fchijnt te zijn gevveke 11 '

Eylaes ! de ftrenge vorft die flaet hem om het herr

>

Soodat fyn jeughdighbloet nu kout enkilligh vvc
f£:

'

Maer fchoon de bleecke doot hem fit als op de lippel1 '

Hy laet hem even-wel de vrijfter niet ontglippen > ^
Maer houtfe ftaegh om hoogh , foo datfc niet en lin

En in foo diepen kolek maer luttel waters

Siet, onder dit gewoel foo is ten langen leften

Haer beyder naefte bloet gekomen op de veften

;

Daer is een herder hy , een hoeder van de kerek >

Die ftelt oock even daer fyn wapens in het vvere*
*



W T KOUDE.
riykni

1 a
cn met een groot bewegen

De?
C

a°
IU bell^P >>cn om des Hccrcn fegen.

Dies

rie

a °
n heC VoIck: die biclden nevens hcra

»
" riJlter in rje lucnt ecn algemeene ftem

,

2J7

ï

0tïl byCï
Van de ftadt

•
Het fchl

^
nt dat aIIe menfchen

MaCr

}

p
111 «kn noot van defe lieden vvenfehen

.

h
^n lt

* hJT
3 °m dc^n vvolt Lycoris naeu >

>i

Ctfc

^jnt k
aen

gcflcht daer rijft een duyfter blaeu

,

Jnt
hacrbloetvervneft,haer.

als van de doot bevangen

^ ïici j-
ccn dlc fteift

»
en fcy 1

:

'K en magh niec v
dle verhuyft

. Weeft my genadigh Heer

.

mont en teere wangen

niet meer.

g 3 Vaert
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4* . L I E F D E - B R A N T ,
£[1

Vaert wel ,geminde vricnt . Het vvoort 'is naeu getp

Sy heeft van ftonden aen haer oogen toe-geloken

,

Haer hooft zijght op de borft. Die fien de Heden ac

En daer op roept het volck , De vnjfter is gegaen

.

Elpenor op het vvoort die is geheel verflegen •,

Noch gaet hy door het ijs ligh op een men bewegen >

Het fchijnt dat hy het lijfals voor het lefte roert
, ^

Dies vvert hem van het volck een ladder toe-gevo

Die heeft hy by een fport ten leften aen-gegrepen

,

En met een groote kracht fyn vingers toe-genepen ,^
Iuyft foo als yemant plaght die harde ftuypen krij^

Ofvan een fvvijm verraft ter aerden neder fijgte
•

Daerquam een bootf-gefel , een van Neptunus bende

,

Die onfen jongelingh en oock Lycoris kende ,
jjC ,

Hy voeght hem by den hoop > en treckt met alle *

Soo dat het jonge paer is op het ijs gebracht

.

Maer fchoon fy op het droogh ten leften zij o getoge

Het fchijnt dat bey gclijck haer zielen zijn vervlogen»

Hacr leven uyt-gebluft . Lycoris ftreckt haer uyf »

En van Elpenor fclfs en hoort men geen geiuyt •

^
;

Hier baet geen deerlick fien 3 geen ongetijdigh ktyf^,

Roept yemant van het volck , fy dienen vvech g
c%e i»

V Vant foo men langer bcyt , daer is geen tvvijfte

De koude fal gewis haer om het herte flaen

.

Daer pooght men na de ftadt , daer koomt een ydei'

En fiet de lieden aen als tvvec bedroefde lijcken-

Sy werden op den vvegh en over ftraet befchrey *

Om datfe door de Faem zijn beydc doot gefeyc '

Als yder op het left is in het huys gekomen 3

Soovvorteroverleytvvatnutisin-genomen,

VVat voor een krachtigh nat , wat kruyt hun die
,

Voor foo een ftrenge kou en foo een hart geval

.



Gcen
j

e het gact en wil geen medelijnen

,

lancken van de kunft , geen kruyt ofheete wijnen

,

^ ^at hem het volck voor-eerft te kennen geeft

,

Vy
an^ j?

c Lycoris vaert , en ofde vrij fber leeft.

$o0 j

y
yi hy

> foo de maeght is uytter tij t gefcheyden

,

j)'
CCmy die ick ben > en doet het graf bereyden

:

Qr?
ris

geen feggen aen , vvy moeten bey gelijck

bic T °^ acrc*cn zi
J
n >

het hemel-njck .

^ Hv dI

dc ĉn ^ant vvc '
ĉs °^ êvcn ^aSen >

^acr

Ct anc^ers n*ct a^s na ^ycor*s vragen

.

£n
i.

Vvat%h yemant pijnt men krijgt geen vaft befcheet,

Hy
l

acn den vnent een innigh herten-leet

.

^ C(Wi k
°P en mae^ vvl

fi
cn ganfche nachten

,

D
atl̂ ^

nvgevoert in veelderley gedachten

.

$iet
!

sy fcnder hoop , dan krijght hy weder moet

.

r
c
°ris

* *\
Vec

* ^eWs^e a^e minnaers voet

.

er
dlCS had over doot gcIegen >

C

y vv
or goet behulp haer adem weer gekregen

,

^ fic^
j

n^ct"~tc-^in ganfeh jammerlick geftelt

,

•fop
is 1

1^0^01'

%

c ^at hacr de vrijfter queit

.

°c
clct

^U^S mct grooten druck bevangen ,

De vacj

VVat^er on^breeckt met over-groot verlangen

.

I
^fey

c
l
r ^°0mter by y en toont hem wonder foet

,

U ye

acr
> ^ieVG kint y ey fchept doch goeden moet

.

n
u
°P ^ct hert Coo wiket my ontdecken

,

ant
^Ccn hehulp ofgeenen raet ontrecken

,

Ni

K ^tVvo •
r ^b"

H
1Wo

°1C niet ccn vvoort
> a^s datfe dickmael fucht,

^
^ ^eoj?

1

?
is^ man noc^ des te mecr beducht

,

^c,1
ckt °P ecn r^eu> vracght haer ander-werven,:

^es
fta
°Pj^cr ûc^ > moct voor-feker fterven

Als^hyganfchvcrbacft
> en weet geen ander raet

,

y tot fyn vrou ,
fy tot haer dochter gaec

.



*40 .LIEFDE-BRANT
De moeder koomter by $ maer vvatfe mochce vragen

Het antvvoorc datfe geeft is ( Tonder woorden ) kUg
en '

Sy doet ter vverelt niet als datfe deerlick kermt

,

Soo dat de vreemfte menfch figh over haer ontferö*

'

kiyft is op defen tij c de do&or in gekomen-, ^
Die heeft haer gruifch gelaet wel neerftigh vyaer-gefl°

l

En naer hy haren pols tot drie-mael had gevoelt,

Tot drie-mael had gelet hoe dat haer herte woelt }

Tot drie-mael haer geficht ten vollen had bekeken >

En noch had onderfocht verfcheyde binne-ftreken

>

Al dingen van de kunft , foo fey de Medicijn

:

De fieckte die haer fchortdat is de minne-pijn

,

De koude die haer let die kan men wel genefen

,

Maer heete minne-brant en is niet afte lefen

,

Daer baet gee machtigh gom, geé dranckofheylfa^
N

Hy moet de plaefter zijn van wie de fieckte fpruy c

De moeder ftaet verdek, fy hietden do&or fvvijgetl V.^i

Sy meynt het ganfeh gehcym wel uy t haer mont te Kr w

Sy gaet haer faghjens aen , en fey t haer wonder vc \

Maer niet een eenigh woort en komt haer uyt de &

De vrou , al wederom en op een nieu verflagen > ^
Tijght haer het minnen op , oock fonder meer te v^r?

Lycoris , fey t de vrou , ick weetet datje mint, -
c# ^

Scgh , wat ick bidden magh , tot vvien ghy zijt tf .

Ick wil ( indien ick kan ) om u verdriet te ftclpen >

Ick wil u overval gelijck een moeder helpen

.

Ghy maer ( ó weerde kint ) en doet u niet te ko*
1

9

Maer opent u gemoet , en fegh ons vvatter lebotf
•

, J$

Dit woort bevvough de maeght, fy fchijnt te vviÜ
cl1

'

Maer j[iet als fy begint foo blijft haer rede fteken .

tf }

Doch naer een langhgedrael , foo komter tot bel ;

Soo komter \ gioote vvoort ten langen leften lX1

;

:

V
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uie moe
C

t

en is om mijnent wil te ftcrvcn

Sict, m
lr

T
len ick lcef

>
die moet ecns crooft: vel

lek
Gil

°C
*
met ccn vvoolt

> f°° ^t my vvert gejont

.

Maer f0o
' mct Godes hulp , in korten zijn gcfont

.

Wi*>„ .

len bemin my niet en maeh gel

verwerven

,

agh gebeuren,
U10e[ j I, ••

' o t,-'-'""-^''' j

S0o n

C
,

miJne jeught tot in de doot betreuren

,

Ick; benj
1 1Clt Uytter^

'

daer is gcen cvvijrTel aen >

^rfèah A u
°P den VVeö'1 om na het graftc gaen

.

\h hy
eens vvaerom Elpenor wort verftcken >

ls hy n

met
f
Cor

yclon niet werden vergeleken ?

. Als HT eyer Seeft > cn vry al fchoonder man

lV
S Vvaer A

VVas 3 cn PhiIos werden kan ?

e
groot °

nder hen zijn riickc J
onge licden >^ fc

? machtign gek u plegen aen te bieden i

^cn m
my doc'1 een leys

» vvat vreught geek
°e
^ndc n"

tC^en ^anck met yemant trouwen moet ?

«immer dingh ter werelt zijn gevonden

,

x^ment
Men fCao .

Scn te Urnen is gebonden ?

(goct,

ft doch het

51

T
vcmu

c Vvac men vvi1, my dunckt ick neb SeIi
i
ck »

Jen
0r

j f

egen is den menfeh gelijck een hemelnjck

.

I Wltc fVl
gb
7 vveet

> die is van kloecke finnen

,

winnen.

k had icTf
Gode

>

S hulp ' de faeck cens vvcl
5cvieI '

(Q

C

|

r°°
ceti p

Ven 1 g°et CCn VV<:1 vernueg tlde ziel

.

jjijck fVn f

e
J>

rydon fyn rijekdom quam tc miflen ,

I

e vvaer
' beIey c%n "chte kan vergiffen )

VV?Wccj dan
» och arm

!

hoe wacr ick dan geftelt

!

V% V M bIOeC, CVen f°,lder
gelt̂

W riJe rs aj i

ehulP ofvan getrouhcyt fpreken

,

ai
{* heofV •

Jck zi
J
n in dcn no°t ffevveken

.

Al:S

^fe^j-
m recnten ernft met handen toe- getaft

lem alleen
, cn noch een fchippers-saft }
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1+ , LIEFDE BRANT
Palamion was bevreeft , en Celadon befchoncken

,

En Hylas met fyn maet gingh achcer ftratc proncken
.

Dc moye Corydon die ftonter by en keeck

,

Niet anders dan gelijck een poel-fiüp op een kreeck-

En foo maer eens het ijs een vveynigh quam te ^ra^en^eii'

Stracx dorft hy (naer ick hoor) niet aen den wrack g
c

Is dat niet fchoone gunft en grooten dienft getoon^

Van yemantdie verfoeckt met trou te zijn gcloont .

.

'T is noot die vrienden prouft. Ey laet de linckers vare >

Die in mijn diepen angft foo ongevoelick waren

,

En foo ick bidden magh , foo geeft my doch een rrtfn

Die voor geen doot en vreeft , als hy my dienen b° ' ,

Ey ^eeftmy dien ick wenfeh , geen druck en fel my let

Want met een lieven man foo kan men lect verfette
»•

Hier baet noch machtigh goet } noch uyt-gelefen v

Vernugen is het al vvanneerder yemant trout

.

Lycoris had gefeyt . De moeder is bewogen

,

Het fchijnt dat haer de ziel is uytte borft getogen

«

Terwijl Lycoris fpreeckt , fy gaet tot haren man r

En raet hem tot de faeck foo veel fy raden kan

.

Dc vader hoort de viou en alle menfehen fpreken

,

Hy vveeght in fyn ^cmoet de foete minne-treken

,

Hy weet dat y der fcyt , hoe de(è trouwen vrient-

De vrijfter inder noot heeft over-al gedient

.

Hy weet hoe tot de ficck fyn dochter is genegen

,

Soo laet hy voor het lelt fyn geeft hier toe bewegen >

En feyt haer tot befluy t : Nu dochter zijt geruft 3

Ick ben bereyt te doen alwat u hert gekift

.

Laet vry u fvvaer gepeys en droeve klachten varen

,

Het wert u toe-geftaen met hem te mogen paren»

Met hem die u gemoet uyt eygen fin verkoos •

Sy op (00 blijden woort ontioock gelijck een r°°s '



W T KOUDE.
^ nac -

^m Cy
Scn ft°nt cen bly en geeftigh vvefen

,

Dc
r^ ^°rten ci

i
t Lycoris is gcncfen

.

En f Z ^Ce^ ver^°^aen naren ™edeeijn

,

Een m
r móet voortaen een ander doctor zijn

Enis
. ^Pcnors vrient die hadde dit vernomen

,

^aer f
^en

&ee^ daer m nec nuvs gekomen

.

e
ytny hoe het ftuckmetfyn geminde ftaet,

Hyfev

VV
L
ltter ln het huys van Thyrfis omme-gaec

.

Eti
Wilt ?

^°VCn ^aC ' Nu V1 êr^revt u nccten »

Het
tC er ^ont °P LIVVC â 'ten

'
etteu

•

tyeJ°
0s

ic dient gepluckt tervvijlendattetbloeyt,

hco^
er dientgefmeet tervvijlen dattet gloeyt .

*

&c in0e^
Ce
5
aIs °yc is tot de âeck genegen

,

D e V(
,

Cr
C eerft verlbort ) die laet haer nu bewegen

,

'Tis
* Cr ^atet r°e > dies gaen u faken vaft

,

%eti0r

a
^
r u cygen fchult foo ghy niet toe en taft

.

1
Be

8int al"

1

1

Se^°or van foo gevvenfchte faken

da
CCn dloom vvc^ vr°hck op te waken

,

Hy den goeden God , dat hy noch heden leeft

,

tf'Vk Ar
CS Hceren §unft » die hem den fegen geeft:

yda
tickcd

maeShc ' die °P fyn hjden dachte

,

Hy d
^goeden vrient, die hem de bootfchap brachten

b danT £un%n volck » dat hem de vrijfter jont,

W VvÜ o
°

t
medc5Ün » die hem ten dienfte ftont

,

y VvÜ fv 5
CVcn-felfs dc moeder niet vergeten ,

Vv
an̂ ^

anckbaer hert den vader laten weten

;

S vveU°
n eerft dit be^yc vvas tegcn naren racc >

S°° ^ft £
d0et

°P het lcft en komt niet al te laet

.

°°Vv
etircf

erdan de koorts wat afbegon te breken

,

fetlt
C hy 01« de maeght alleen te mogen fpreken

.

^ «aer
^ £0eden vrient

> ny ^cckt de moeder aen

,

ecn kort beraet het vvert hem toe-geftaen

.

H h 2. Hy



i*+ VERDIENSTEN VAN V R Y E R s '

Hy geeft hem naer het hays , men laet hem binnen ko#

En ftracx fchij nt alle druck hem afte zij n genomen

.

Siet , als een fvvanger wijfmet liefverloft van kmc
>j

En dat een fchippers-gaft magh zeylen voor den W»

En dat des vyants hek is uy ttet velt gefmeten

Soo is.het vorigh leet van yder een vergeten

.

Hoe veel een vrijer leet , verkrijght hy dat hy focM *

Hy is van ftonden aen in beter ftant gebrocht

.

En mies Elpenor voelt fyn vrolick hert verkloecken >

Soo laet hy na den cyfch het lieve pant verfoecken >

En , fict , het goet begin dat kreegh een foet bcfluy c
*

Want eerde maent verloopt Lycoris is de brayc

•

Wel zijt van my gegroet , ó foete jonge heden .

Mijn pen is noch gefint om u gekickte bieden. ^
Vaert wel oock heden felfs , vaert wel ,

gcluckig'1 P

En , foo \ u faligh is , God geefu hondert jaer .

^
lincker met haer benijde af n'^

C^l^
gebaende wegh, en dat foo onv ^ ^j
( indien niet ter quader trou^ y
en hem felven neder-ftort m <?

ofl
öïd

een diepe gracht . En of hy ic
,

n
r
rf»

al met perikel van fyn leven V^FS

Sop h. Wat dunckt ti > Philogamc j

watfer reden om Elpenor fyn verfoeck Janger

te wcygeren nae foo merckelicke preuve van

fyn trouhertige gencgentheyt <

Phi. Voor my ick meyne neen , weer-

de Sophronifc,e . want ick oordeclc dat hy

fyne Lycorir, wel dubbel verdient hadde 5 de-

wijle hy met het hooghlle gevaer van fyn le-

ven het hare behouden hadde .

S o p h. Maer de fake wat anders op-ne-

mende > foete jongelmgh, foude men niet

met reden konnen léggen? dat hier geen ver-

dienden , maer groote ondienften zijn van de

zijde van Elpenor i want hoe kan een alfulc-

kenyet verdienen die yemant in het perikel

fyns levens gebracht hebbende , defelve daer

na daer uvt verloft ? want behalven dat de

gene die vcrloft is niet beter van gclegent-

heyt en is geworden, door de verlotfïngc als

hy te voren was , foo is de lelve eer erger, als

hebbende uyt-geftacn de vrcefe en lchrick

van het gevaer . Elpenor ontfutfelt de vrij-

fter uvt haer neefs handen , en in plaetfe dat

de felve alleenlick op een wcl-bereyde bane

midden onder het volcken mitfdien buyten

ecnigh perikel haer vei maeck door het ijs-

rijden foude gnenomen hebben > foo gact de

al met perikel van fyn leven

t kreegh , fout ghy dat wel
et ^ w-UY

lick werek derven noemen
r
<

Vti''

integendeel haer nietdapPcr :jS

dancken , fchcon nu al uytl*

droogc wefende , dat fy ^°°%c^f
nat en kout eheworden? (cb°

van

orven>. enfv beyde als tot . , J)

an de geheeleihdt waren

ditftuckal wathatelick ^Z^lK*
dcwij-le ghy noch
len 5 of Elpenor hierin

heeft gegaen

ierinalter| chtlf
vvelcke twjjftf

^

0ei>- K

my in allen gevalle niet en kan* j,
uKé

S oph. Hoe.jongelingh^J,^
kent hoe menighfuldigh de Kt

zijn der gener die met liefde '
Jj>

om tot haerooghmercktejn^e|^
Hoe i en iflet niet tot uwe ^
men,dat leftel.ck eé Holbn»J f

nochtans d' eere plagh te g
eV
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Se!i"gh een

1

!" tC S?en>^ fegh ick feker

len
' 0nder& lac

J
ht ^dde weten te loc

Cu Var«n , tnjj3? mede wat uytfpc

Ctoni *» d
" datd« fclve op-fettelic/de

Cme« )aen fI.„°P.
dath

y,( ^1 kennende

N V R ï E B. S •

Uenfyn
\"" ue trou ".8er>iinde foude mogen

p' *e hvbaêr^ Sencgenthsyt( quan-

^^elvvatdedehydan.akdelacht

«Li»..»»

^PGncks„en liet al het geheel an-

'den i

m oi

f^och

^

nde 5 als va" nieüs

245

P H I. Als ghy dat woort meetvvillighHck

daer by voegen foudt in defe en andere dier-

gelijcke faken, lbo foude de vrijer fyn proces
by my verliefen . Maer wat hoefde hy fyn

opfet en wat hy voor hadde te openbaren i

S o p h. Hy meynde dat fulcx tot fyn
meerder voordeel foude gedient hebben,om
dat hy met voor bedachte finnen figh in dat
perikel hadde geworpen. Maer laet ons hier
af-fcheyden , ende defe ftoffe (paren tot een
anderen tijt en plaetfe,daer wy oorfake fullen

hebben te fpreken van de gene die door be-
driegenje en dimme wegen hare houwelic-
ken hebben te wege gebracht . By defe ge-
legentheyt fal het beter zijn , mijns oordeels,

hier noch by te voegen een Hollantfche ge-

<<r£.5 den Irm
P.^

I

??
ede

.

wefende SreeP

fine

nvai

K
UUc* ettelirV^Y*

1"5 V11
>
UCIJC"> illcr n°cn Dy te voege

;°Uck .
m onder .

male weygerende, fchiedeniflè , daer by verdienfte een vriifter

nioetei ? y CU y be
^
dc Sewonnen wei't > de welcke nochtans niet in

t~ -
™. verdrencke

, ten ware haer, maer ten aenfien van fyn eygen perfoon
in 't werek wert geftelt.

P h i. Wel , hoe konde dat gefchieden ,

en ten goede van de vrijfter gherekent wer-
den , dewijle ghy feght dat hy aen fyn cy-

gen felfs en niet aen haer de verdienflen uyt-
wracht t

S o p h. Dat fult ghy beft af-nemen,
Philogame , fo ghy dit gedicht by de andere,

|j

S 0
p

en te
gera£

e wer?en > om tot fyn die aireede geleien zijn, genegen zijt te voe-
gen , en tijt wilt geven om het felve mede
afte lefen . Het welcke ick u tot dien eynde

jcgenwoordelick ter hant ftelle

.

P H I. Wel aen, ick neem aé fulcx te doen,
op dat wy ficn mogen , wat ons Hollant op '

die gelegentheytfal konnen uyt-brengen, en
daer op begin ick.

H ]>

Öau brenSen -

^llL?'^ Vo2l S'newiflèl>ck eenflimme

N^ts lielte

0lt -koiI>ende nvt een recht

*%***tLt ^ bw"> a» beminde in

Sy^jo^ulunektn, Philogame,

>dlT' lieWe "S'100^ recht te feggen,

tWll
'it'hlti

fiSh ielts en oock
^''ckhadde gebracht ï

°* i &enefm om cen hwvvc licl{te vorderen

.

Ntfanght oock dit verhacl > ó foete jonge lieden,

Atu mijn fvvacke pen hier aen beftaet te bieden

:

-1 cn koomt niet uy t een lant dat naeu geen men-
fchenkene,

^°o<>ht V
S CCn nicU gCVal 3 dat Ho11nntovcr-ient.

%ch?ipL
Ct

A
gefc Ilie t en voor vvaerachtigh lefen

,

bh Am(tercjani jgj. getuyge vvefèn

.

H h 3

-
' Want

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

1 44 D 6



m6 openbaer gebreck
Want binnen haer begrijp daer is het ftuck gefcfoct >

Dat ghy hier in de plaet ofin de veerfèn fiet

.

lefron een hups gefel die gingh met rijpe finnen

En naer een langh beraet de foete Rachel minnen

.

Het (Kick is wel gevat, fy waren beyderijck.

Heus > eerbaer , wel befaemc > en fchier in als gehjc

Daer is maer een verfchil ,
fy koomt met vafte fchrede*

1 i

En recht gelijck een keers en veerdigh aen-getreden , ^
Maer fiet de vrijer hinckt , wanneer hy pooght te

En 't ftont van eerftcn afde vrijfter qüaiick aen

.

lefron was over langh en in fyn jonge dagen y

In 't hollen-yan een dijck , gevallen metten wagen ;

Soo dat hier uy t ontftont een droevigh ongemak > ^
Vermits dat hem het been ontrent den fchenckel br*

De meefter ( foo het blecck ) aen vvien het wort bev°

Was vry ai wat te vroegh gekomen uyter (cholen •

Hy bracht niet foo het dient de ftucken over een

,

En daerom hielt de vrient een flim en krepel been
-

lefron noch even-wel en gaffet niet verloren

,

Maer hout gedurigh aen de vrijfter na te {poren

,

En fchoon hy krepel gaet , des echter niet-te-nii*1 ^,

Hy krijght haer vaders gunft , en wint des moedetf

De vrijfter is voortaen voor hem alleen te winnen ;

En daerom hout hy aen als met de ganfche (innen * ,

Doch fchoon hy aen dit vverek fyn ganfche krach*

Hy blijft gelijck hy was > en vordert niet een ding

Hy doet al wat hy kan , en wat de vrijers plegen •

Doch fy
noch even-wel en liet haer niet bewegen •

^^
Hy bid , hy fineeckt > hy vley t , hy gaet haer deftig

Maer wat hy neemt ter hant > hy wies den M<>ria

Ten leften ftek hy vaft en wil haer naerder proeve*1
>

Of fy tot fcheydens toe fyn hertc fal bedroeven

,



GENE S E N.
öan a KEïMEL,cl!
Op h

V°° r Ilet Ieft
»
na menigh ongeval

,

Hy
gjct

L
Cr Vervrofen hert noch yet gewinnen fal

.

Al
VVat k

a
f
r VVeder aen , en fcyt met lange reden

K[u
heeft gedaen , en wat hy heeftgeleden

. Als hyf

een lan
8e vvi

i
l » en

r

°°

g

eruymen ci
J
c

>

Tis e

y e ^et verdriet ter eeren heeft gevrijt

.

^ rnijri La ^ genoegn van ^efe âec^ gefproken ,

Ver»
oc&e ziel met langh verdriet gebroken

.

een reys , datick eens weten magh
^actoM°ff

zle^ver<^rictor mi
i
n gevvenfchten dagh

.

S weet
ck voorcaen in tvvi

i
ffel bIi

i
ven hangen?

^hy Vy
mi

{
n lnr»gb leet en mijn bedroeft verlangen

,

rt^ckth-
1 mi

^n gemoet na weder-liefde dörft

;

rv Vveet
^ CCn e

ynde van
> en Ipreeckt eens uy t de borft

.

^Vveet
;

il

i
lmi

i
n bedrijf, van alle mijne faken,

^ vve
ons voegnt ) n°e vvy het Tullen maken

,

V
S
°° dat ot

VViC
^en * cn ^entmy vander jeught

,

rfocdèr ^ nU Voortae" geen uyt-ftel nemen meught .

H
y doet vv

ntCt
g°et J U vader is tc vreden »

VVa
nt(1(

at u betaemt , en voeght u na de reden

.

M • ^tfo

1^" Vader
P rijft> ccn moeder dienftighvint

,

t)

l]tl

°üders r f
Ceni^ rCC^

g

evveygert by het kint

.

'j^Uden
V P^ckde maeght)ickmoetetu bekennen,

ck Ge da t ?
fch^M '

haer llchc acnu gewennen,

ld da

U
,

ritf> daer me gby omme gaet

,

Wr
0tld ' oo ï

yc haer vvel ce "nne ftaec
•

J^

U
t0t u mifru -

d°en al ceniSh Soet vernoegen 3

Jj>ct flet i

lc

J
Ien finnen konnen voegen

.

^

k

s
iflet r

ae

j Pert vvat datmy niet aen cn ftaet »

C°°rd'e, , '

L

r vruchtal vvat hier yemant ract

.

^ktni f'S'
1 man eens defe reden léggen ,.

"gh vvoortis niet te vveder-leggen :

Wan-
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VVanneerderyemanttrouteenopenbaergêbi-eck) ^

Noemt dien een gierigh menfch , ofwel een rechten g

Dit heeft nu langen tijt in mijnen geeft gelegen

,

En wat gebreckigh is dat is my bijfter tegen

.

Word' ick mijn leven oyt tot yemants echte wijt

,

lekwil een fris , een gaef, een rap , een wacker U) >

Ick wil voor al een man die met gefwinde fchreden

Kan veerdigh op den dam , op beurs , en ftraten treden»

En wie dit niet en heeft , hy zy dan wie hy magh, ,

Dien wenfeh ick nu ter tijt voor ccuwigh goeden dh

Hy fal noyt mijne zijn , en dat op vafte reden

,

Daer fal noyt krepel been op mijnen leger treden

Want foo dat oyt geviel , ick vvaer een droeve vro >

En kreegh gewis een kint dat krepel vvefen fou >

Soo maelt my dit gebreck tot in de diepfte finnen

,

En daerom , vrient ; vertreckt , op my is niet te winnc%,
Gaet heen . want u bedrijfheeftmy nu langh verV

'T is beter korte pijn als lange tijtgequeelt

.

De vrijer die beftertt van foo een harden donder , ^
Syn breyn en ganfche kracht , fyn hert befwijekter on

Het fchijnt als ofde man fyn lefte vonnis kreegh, ^
Of, door een fvvijm geraeckt , ter aerden neder tee$

Ten leften gingh hy wegh met vvanckelbare gangen >

Het fchij nt de bleecke doot die fit hem op de wangen 9

Hy wift in dit geval niet wat te fullen doen

,

Hy laetde vrijfter daer , en biet haer niet een foen

'

En mits hy nu den moet ten vollen heeft verloren,

Soo hinckt fyn krepel been noch dimmer als te voi^
0 '

Syn oogh is fonder glans , fyn tonge (onder tael

,

Het waggelt al gelijck , en 't hapert altemael .
.

Hy geeft hem na het bed', daer gaet hy leggen ducntc

Daer gaet hy met verdriet veel uyren leggen fucbten» p;
i



Daerpe a k
E Y M E L 1 c K GEHESEN.

Ofhem •
.

y al den nacnt tot acn den dagemet

,

cn
^ftcnr

gCVaI gcen "y^komft °Pen .

dunckt
°^P t hy uyt

•• 'K en gevet niet verloren

,

Te Qif
10 vveet een dingh my dienftigh öa*c fporen

.

Die oo lc

1

l
nU

n
Cr Ü}t een vvollder handigh man

,

Ick
^oet u

mfte been tc rechtc brengen ^an

.

°% fj^
CC UU tcr#

>

ick moet het heden weten

vermeten.

. Enfon/ ^
lcncyt de man uytfyn bedroeft gepeys»

uyk<Cn
rusn

,

verbI^ fo° didc hx °p <fc

H
yfey

t .
,

,

aeu m

h

et dorp, hy laet den meefter halen,

Hier
is efï

,S Ccn nian die 61 u vvel betalen

,

n Geen mtJk
e

&
cl bcen ' indien shy dacScneeft >

n ^ftcr 5 j
°yt fo° vveI betaeltgevveeft

.

lïl

dateer fU .

man fyn hofcn ftracx
>

tn

n
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h
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taft hec vo»ghrel van het been

,

Kr
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de P^P gcMailen over een

.

Ti* Wel K
Cri

?
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«V raeckc aen aüc zijden

,

f,

Cn
kftcn PP1?11 toc « °°ck Tonder yet te mijden

.

En
MceNon?

Uamm
,

Cr
,

Uyt

!

Ick fle het vvatter ^hort

,

S,
0tn

<to wei
qUaet bdeyC fo° is het b(*n tc kort

.

t
hy

tttocftS
6W van defc vuyftgehengen

,
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l gele

^hvj- ^ ^aer fvn v^»rr«^L -i i i •

Jc vr

Ma ^fihr al l J bekhroomt voor ongevvoone pijn

,

£ r?'koop den beul gelevertzrjn.
'

En T 41
«Ut na* "TT ^uoP aen Deul gclevert ziji

Prüen?
fche V°lck

' ê^orenin de fted

aId
at,

O^cronO^ 70 Vermaeck
» 31 wat het hertje luft

,

W ,
°
1Ia

> fevd." tC rUSh > cn hout W hooft geruft

.

°ck miiL
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•
ick bid u ni« te vragen,

jntangcrüjf
fal pijnekonnen dragen,
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Stek dat tot mijnen Lift , en fegh my flechts alleen
, ^

Ofghy een uyt-komft weet voot dit mijn krepel d

Soo ghy u dat vermeet , en gaet op vafte reden

,

Daer fal geen mangel zijn aen mijn geheele leden

:

Begint ghy Hechts het vverek , en doetet na den cy

En acht dit ganfche lijfniet meer als pcerdc-vlcys

De meeftcr ftont verbaeft van foo geftrenge vvoordc > g

Tfa, feyt hy, wacker, knecht, loopt haelt ons nicuvvc

Loopt haelt ons vvatter dient, en bint mydefegai »

Maer bint hem foo het hoort aen alle kanten valt

:

Icfron feyt wederom : 'k en wil met zijn gebonden

,

lek kan oock fonder fchrick befien mijn eygen vvon^
VVaer toe foo veel geruchts ? doet watter dient g

e *

En taft my foo ghy wilt met rauwe duymen aen >

lek ben des wel getrooft . De meefter is verwondert

,

Hy kent niet eenen boer foo hertigh onder hondert

,

Hy iïet den vrijer aen , hy fiet het frvacke lit j

Maer weet niet watter fchuylt , ofwatter achter^
Hy weet niet dat een maeght , een maeght van teere

Een vrijer (tijven kan met krachten in de leden j

En fchoon hy wonder diep in alle kruyden het ,

Soo kent hy lijckevvel de kracht der minne niet-

Hy tijt dan aen het vverek , en fonder yet te binden >

Soo gaet hy eerft het been in groene kruyden winder»

Hy ftooftet voor een wijl , en des al niet-te-mir1

Hy breecktet metter hant , hy fettet weder in •

Hy doet den jongelingh gelijck de rauwe gaften ,

En als hy voonijts plagh de boeren aen te taften . ^
Hoe fcer dat yemant kermt ,

ja fchoon al riep hy&

Hy gaet noch even-wel metfynen handel vo0l^fl ,

'Ten lijdt ( na mijn omhout ) naeu fes offeven vV^eken g
De man koomt uyt het dorp gelijck een pauw ge»
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^racv n 1 Sc«jck een keers, en met een vaften tret

.

Hy
gac)

.
,

c vr'jfter toe , en dat met rappe voeten

,

% tr

C macght met vrolick vvefen groeten

,

So0
eet ^y^oedigh toe , en met een (beten lagh

Sii^J^*
c hy haer een kus , en bietfe goeden dagh

.

^ Vvacr K
Ct

u
Cm acn 3 cn *s gcneel verwondert

,

\
>aei

' midd
en mocnt foo Tchielick op-gedondert

v r
at datUl* de Zacl

'
vvant cn vvlftc niet

I> hem ?
had

8cdacn > na^ hy van haer fchiet

.

V ^«(cb °
Vricnt gIiy ^er al vel'geten 1

b at
jaeP|?

n 1S bckent vvacr d« ghy hebt gefeten

,

c is ü v i
Ü
VVcder hier ? dac wil ick eens verftaen

,

'VVpIU 1
: '

vvu itts.^i
VC1 oekent , u laken zijn gedaen

.

I z Uk
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Ick komc , fcyt de vricnt , om noch een mael te vragc° >

Of ghy nu eens de kans metmy fout willen wagen,

lek hebbe dit geluck my heden toe geleyt

,

Dat ghy fult beter doen als eertijts was gefeyt

.

Sy antwoorc met een lagh : lae 't (al eens beter vveie° >

VVanneer u krepel been van hincken is genefen

.

Dan wil ick eens met trooft verfetten u verdriet

;

Maer dat is , na ick acht , u leve dagen niet

.

De vrijer nam het aen , en feyt : Ick ben te vreden

Te doen in dit geval na u geftrenge reden

,

Ick lal verfteken zijn , indien ick krepel blijf

;

Maer word' ick eens gefont , foo worc mijn echte

De vrijfter ftonthet toe , en winckte metten hoofde

Dan 't was maer enckel fpot , gelijckfe doen geloofd^ >

Maer Iefron op het woort die maeckt een caprio°' >

En toont fyn rappen voe,t tot onder aen de fooi-

Hy fprongh noch andermael , en gingh met rappe
'

En om en wederom voorby de vrijfter treden ; i

En naer een korte wijl foo fpringht hy noch een&

En laet fyn blijde ftem dus hooren op de zael : ^
Wat fchortnu , foete maeght , wat fchort my aen de

'K en ben foo krepel niet , gelijck de lieden meeneo •

De vrijfter ftont en keeck , fy wift niet watfe fag"

'

En off haer eygen oogh geloove geven magh •

Sy vraeght den jongelingh , hoe dit foo konde vvefe^ >

En waer hy was gercy ft , en wie hem had genefen >>
. _

En wat hy had gedaen 3 Hy feyt : Door groote p
1
}

Soo zijt ghy , weerde maeght, ten langen leften &

Dacr gaet hy met befchey t de vrijfter openbaren >

En waer hy is gevveeft , en hoe hy is gevaren

,

En wat hy voor verdriet te Gifp had uyt-geftaefl j

En wat de rauwe gaft hem pijn heeft aengedaen >



Enhoek„
Eym elick genese n.

En hoe h
mem

Shmael in flacutcn had gelegen 3

^ietI
VVcdcrom den adem had gekregen

,

Maerd
Vreemde faIfofdingen van dc ,

^n 1 WiilT
l? lX ÔCtSePeys v,ln nacr gevvenfchte gunft

.

S°°
geeft 1

Vernaelt
»
r°° Seeft nX on£lertuflen

En ^ a

^
n dc maeght nietvveynigh foete kuflèn

;

Hapi-

°°n y dat verbicc en weert hem dickmael af,

*J3

fei,
VV<

Ïf

T

\
^ niet^ »

haer VVerel1 niet tC ftraf

'

n? i

^ dc vrient *en vollen ondervonden

,

Dat even b T vnent ten v°Hen ondervondci

Hy D„n l
de maeght fyn dingen beter ftonden

.

En ^°P het ftück , en dringht de fake voort

,

p

C
^ dlen eygendagh van haer het gunftigh vvoort

.

^^}^^t^ °P d
jf

tr°u-geval my hebt gelieft te belleden . Maer ick fie

!l
m°^e fel >

fo° derf "* noch daer (fomy dunckt
)
eenige over-blijf-

v

Sde
Ori,>ifter wi?lr

n
u
d€f

f
onfe felen van uwe i°n<*heyt ;

ick bidde u het
e tyHi e joncV ,Z 15 m

rV
aer beleyc m >' derefte van dien bondel papieren metmy

tr* onl
C
fehierv±nk

UW
r^ draSen '

ick fal de felve ™t gelegenthey*

dN te'
HoWc£ n

Sefproken De- doorlefé , en fien waer toe die beft gebruvekt
de r erfa

>lv-ne nier m *r*.4*— n
Qe

felJ
la^elen m^ iT - t

vemont m cn gepaft mogen werden

.

r7>kpl Van een u
Iefro

.
n 5 voor S o p h. Dat, en wat ick van die oerTenin-

r
tert Was

P
h ï en fleneIick S** noch overigh hebbe is t' uwen beften

,

% tr> ; '
to0 geb ,

> «r Hipparchia ha- neve Philogame , ghy fulter noch al wat in

2 o P J ^acr aen
^«s hy was, metalleen vindé dat op defe onfe vorige t'famen-fprake

Nel
lak

lc,
< fie fjhv fiwi . • />

wel paflèn fal. want foo ghy gefint zijt exem-
*'^e

*
5 °m my meTe ftofFe>

Pelen te ficn >^ lie^ door ccnen plotfe-

v!
y HbP

3 fo° en kni
ndedatickcld^be-

SUC^ geno^tndtfchen Helicon

V 1

'

Ö
laken °Yergaen,yder

Ckf4 WÜ
mitfdt

anickd^rmettegen^^ Z^n oorlof nemen metc
^hyoock defen rijt aen

ticken en onbekenden in-val verweckt, of
daer de felve door fchielicke en onverwachte

fhedachten af-gebroken is , beyde zijn die
ier te vinden.

P H i. Dit zijn altemael faken tot mijn
voor-nemen dienende : ick neme de felve
met uwe toelatingc mede , en fal van gelecnt
goet eygen foecken te maken , foo ick kan

.

Soph. Soo ghy dat gefondelick veiftaet>

foo en wil ick het niet tegen-fpreken. Maer
hoe het zy , ick fal u daer mede laten gewer-
den. Ghy vaert wel tot beter gelegentheyt

.

o N-

F
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ï 54 O N L V S T

L O

V E

INDE

VST
T S E L I C

R W E C K T.

K

ik niet een felfaem werck 1 dat niet en is te "kri/gen

,

Daer fiet men alder-eerft de luften henen ftijgen

.

Geen vrucht is aengenaem > geen ooft en ïflerfoet

Dat yemant plucken magh , aleer hy klimmen moet
-

Wat ysmaat moeyte koft dat fal hem wel bevallen >

En vvaer het lijven geit , daer v/ii de jonckheyt mallen

.

En fchoon men over-al van defe rancken melt >

Een acht ick heden nut , om hier te zijn gefteit *

En feker edelman, begaeft# 1

Maer door fyn gulle jeugb* v

uyt de reden, ^
Ontmoet een jonge vr°ü

gen maent g
ccroU

!j'
6fl

Die hem fyn hert ontft*1
c

gevangen hout.

Haer fchoonheyt > vvacker oogh , en foet bevallicky

VVort vaft in hem gefet , als wonder hoogh gcpr^c ƒ
VVaer dat de joncker gingh , haer bcelt was dacf

Het fchijnt hem in het breyn of in den geeft g
eP

f

Hy doet al wat hy kan 3 en als de linckers plegen >

Die y met eens anders (hiaet , tot mallen zijn g
enC^^iji°

Hy treet haer gangen na > hy lonckt , hy fent ,
hy

Maer vint dat haer gemoet in eer verfegelt blijft
-

MIDDEN



^ N L
A'Hh CU

$T ONTSTAE N INDE LUST.
S
y ftaet o

y
k

n tC vvcrck ver^heyde minne-treken

,

Hy troJ |

e
5
ver ĉt j en vveygert hem te fpreken

.

^er fv£ r
CC

'
611 V*Cy

C

^acr door ecn *

T
geviei

even-wel haer echte olichten lief.

D

even-wel haer echte plichten lief.

'at f
ym

°P dcfcn tijt en onder defe {aken

,

En u^J"
haer gefin ginah buvten haer ventn T"* 5VUM gmgn ouy ten naer vermaken

,

En \
y S h

.

aren man , een breyn van hopgh verftant

,

•«ft luftj^f
gbfcha

P weder-z-ijdts de befte van het lant

.

met fchoone dreven

,

VVas d
0ningn fclfs vernugen konde geven

,

lcvp°
Cnmacls haer verblli^ °™ daer een ruymen tijt

h ^u?/
1" Vermaeck

>
cn buywn aIle lW •

^^cktK
vcrnam

j fyn hert dat fcheen te fluyten »

^yh k
uy 11 dc ftadt 5 fyn brant die dri^cnem buyten •

H
^aer

'

t v

m ln gebaer als ofhy jagen wou •; .

J&eefth«
datny vcrvolght, dat is een jonge vrou

.

Ui^. :
nem naer u,>, n E . . ?j

E

c

'n fyn o *?
Cr ^Ct ^oc met vvonder groot verlangen

y dwaJl
be

^
ul*

» fyn nerce ^y c gevangen

,

u
aer

b ° lc
hiet h

gh ontrent
» tot dat hcm Hy las fagn »

(v>< bJJ ?
om

•^ s«fl%h* hx mash >% '

t^ ÖOVen dien , om daer te blijven eten

,

£S ProK
Cn

n
^onchecr focht en kond'V "iet geweten )

iv j
lfc

Hiin>!? .

ugetaf

j

fchoon tegen fyn gemoet

;

'i k
ft

» ili
7 Vcrtreckt

>
en elders henen rP°«

•

tS* Échts
khecn > haer wefen niet genaken

,

\l
Vle

eftƒ?
e£ Cen 00gl1 kan d?oefcn vroIick makcn >

^ Vw
yn gdaet hem licht on"kcken fou

,

Ct d<m fv
gcPlaetft ontrent de jonge vrou

.

was vertogen

,

E
aer

°P loftl'
VVOUt een velt"hoen op-gevlogen

,

j°u8H dn
y T

n Valck
' die gafhaer in de lucht >

or al het velt den vogel op de vlucht

.

Doch



tj6 ONLUST ONTSTA E N

Doch mits hy naer het wout geen open vvift te krijgc '

Soo gingh hy langhs den hofvan Hylas neder zijgen

.

Macr daer quam oock de valck (bo veerdigh als hy

Soo datter in den tuyn een harden ftrijt begon

.

Dit was van ftonden aen door yemant waergenortfen >

En Hylas vvert verfocht , om daer te willen komen

,

Om dit gevecht te fien . Hy kijckt te venfter uyt >

En fagh de vogel-jacht te midden in het kruyt

.

Hy fiet het vluchtigh hoen van alle kant befprongen >

En dan eens op eenboom , ofin het gras gedrongen-

Doch waer het figh verberght , 't en ifler niet b&P

)

Want ftaegh en over-al Coo vintet nieuwen ftnj 1 *

Maer t wijl de jonge lien op defèn handel (agen

,

Beftont de jonge vrou aen Hylas afte vragen

,

Van waer de (helle valck , die foo behendigh voc
ly

Quam vallen in den hof, en wiens hy vvefen nioc

Hier op beftont de man haer Probus aen te vvijfen 5

Als meefter van de valck , haer Probus aen te prijfe11

Van adel , diep verftant , en wonder foeten aert>

Een lofdie in de vrou een ander vvefen baert . ^
Want fy , die noyt tot luft haerjcught en konde ftre

^e{)
,

Gevoelt in haergemoet een vreemtgewoel vervvec

Gevoelt een lehaem vier, een heeten minne-b^
0 '

Die fy in haren geeft voor defen niet en vant

.

En c wijl fy befigh is op dit geval te peyfèn , .

Soo vvert haer man gelaft , van huys te moeten tcy
£

VVant hem was op-geleyt , te trecken als ge&n
c

By feker machtigh vorft , en in een verre lant ; .
f

En fchoon hy pooght het werck een ander op te
J.

ei$
j,,

De Staet eyfcht ïynen dienft , hy kan het niet ontfeg»

Het is een noodigh ampt , dat hy voltreckenm°

Soo dat hy figh bercyt , en tot de reyfe ipoct

.
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GevoeI c h f

man en buyten alIe banden »

Hec b/i
fgU e ^"g1* in neece luften branden

.

Datm . |

V
L
an dle naer man r°° Schoon en luftigh hiel

sv
geeft n 7

aer in het breyn > en *>eelt hacr om de ziel

^etWiaC1
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Eendi
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7
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l
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L eert il? .

en ftreelc
'
eQ geYle drifcen

1
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,

öaer Wa^t
C

?
tcorten d

i
c dat ny noy c weten moet

.
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DacrM.
r dcu%h breyn in plaetfe van te ruften

»

. So0^ ov«bnc te midden in dendroom ,

yvoelCi:,
llacr
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.

lie
fte

, T) P den JonSen ridder komen
f

^ voelt f
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,

F
S
y vv0rc

m
y
Ct bcdc

'
voclc bcm nevcns naer

»

M ofa
l fck

yn acrdign bcclc en geeftigh oogh gevvaer iN%fe^%>«^«^vvc£|
Iu
yftfo0

C

,

M
.

cke -Vvcl geen kleyne minne-fteken,

S

Al
is de bf

de ZCC hacr nocb onruftigh vint,

L
y 1 nacrccnï

UVVC ftro°ni verlaten van de vvint

.

7 he?TP 3CPevs ,
en fonder hevigh ftnjden

,

Ï
erkr

achch
S Sebl«haerwilligh henen glijden

,

Sv
l
°uven i

eCrbaer root
'
en ret tcn leften vaft •

Si k°
Cpt een

bedt een ongcnooden ga* •
U-

" c een 1

uiigenooacn galt

.

x
et

dat fv ,

mcr-macght
i die fy voor al betroude

,

l
Ct

kft H i

gr°et aen Probus drageu foude >

*Vy dan tor
1

'

dc nacht foL1 dalen «yt d= locht

,

S
V n

nde<W i

Vemeck in ftllte kome» m^ht

.

inl
rCyS

' fy 8** de ri^cr fprekca

,

V
CCt

als hl '
°U' verrcMe mmne treken

,

• ^ hv b
VVaS gefeyt

•

Sy Ilct hcm vveI ëcCmt »

' uyten hoop figh foo bejegent vint

.

K k Daer



1

Hy (iet haer reyn gewaet , by het haer jcughdigh W
Hem docht daer was een vreught in haer gelicht te

^

Sy hiet hem vvelle-kom , hy kuft haer rooden m°

Daer fy gelijck het fcheen geen hinder aen en von
r '

Heer ridder , fey de vrou , het is een wijl geleden

Dat ghy om defe gunft my dickmael hebt gebeden >

Maer fchoon ghy hebt geklaeght en menighm^c v

V klachten even-wel die waren Tonder vrucht
•

lek had een killigh hert , en wonder harde finnen >

lek had een vijfen geeft a die niet en was te winnen • f
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^ I N DE LUST. %n

H
r

i

's nu
8egaen '

de ^ans ^e
*s ge^eert »

lek
vin

j°C mU n gemoet een vollen overheeft

.

Ick:
vin(j

° my Verruckt door u volmaccktc leden

,

En n

Cmy Ver
PUcnt aen u beleefde zeden

,

$0o jj

r^ ophet liuck my dickmael heb bedocht

,

Sy n
an net nu gelchien dat ghy voor defen locht

.

Niet ^

C

^
n
8ulde Ichael , en heefthem toe-gedroncken

^efch
a^CCn den vvl

ï
n ' maer duyfent minne-voncken

Van f°

ten do° l' het oogh . De ridder is verblijt

Hy dr
°|°,

een gunftigh vvoort, en langh verwachte tijt ,

Maer aj
,

^et edel vocht , en at van haer fuccaden

;

Hy Vy

at
!°et °nthael en kon hem niet verfaden

.

De m |

c een naerder gunft . En vvaerom meer gcfeyt i

%geefc l
j £ is gedaen > het bedde toe-bereyt

.

V met h!

lla dC k°CtS ' Cn iirer in Scfe&en *

Maer
*
j ^cn gee^ henevens haer gelegen

.

datter
g deiCcl VVOort

?
evallen tuffcn bey »

tonf ^
e ĉniec en certijts voor-gevallen

,

En h0e ^
aer serviel , en cerft begon te mallen

,

p ^ ond ^
\

°k Vvas
> en hy te meer verhit

,

K %H mv ri

praet fo° vraegnt de ridder dic

;

% zï\ a
' Mc-vrou

> hoe ifTet by-gekomen

&at o
nv

Jt

^°
0r de min ten leften in-genomen

,

Vv^^eft
bc êt ' vv°nder deftigh vvaert,

K
V
ati{r d

tenz
ijtverfacht van uwen harden aert

.

>eften f ?
Cmy ten leften heeft bewogen

,

yVatlsd
achc gemaeckt, de finnen om-getogen

.

h er
tel t k

U V
?
or een vvcr^k h Sy met een blijden mont

Kj

eet
ridder

C

? tvreemt
gcval > en hoe den handel ftont

.

°C^ °ocl
de Vr°U

' ick moet net u vernalen ,

* ^enighmael befette lieden dwalen

,

K k 2 En



ONLUST ONTSTAE*
En dat tot hacrder fmaet . voorvvaer mij n eygen 09

Die was het even-felfs die my de finnen wan

.

Want left doen uwe valck y door jacht-fucht op~get0S

Was , ick en weet niet hoe , in onfen tuyn gevlogen*

En viel daer op de proy te midden in het gras , ^
Soo vraeghd' ick aen het volck , aen wien de voge'

^

^

Daer gingh mijn goeden man van u foo gunftigh fpW*

Als offer niet een menfch met u mocht zijn geleken •

Ghy vvaert een vvacker helt > en beter edelman

Als yemant in het hofofelders vvefen kan

.

Ghv vvaert in fyn cemoet een fchat van goede zeden >

Een peerel van de jeucht , een woonplaets van de

Een fpiegcl van het hof, jae niemanc uvvs gclijck - '

Ghy vvaert gelijck de glans van al het koninghrijck'

Ick voekf in dit verhael mijnganfchc ziel beroeren >

Ick voelde mijngemoet gevveldigh omme-voeren >

Ick voeld' een ftillen brant , tot nadeel van de tron

*

Soo dat mijn ganfche ziel naer u verhuyfen vvoU •

Ick dacht : dit edel hert dat magh ick eygen hieten >

Dat magh ick als ick wil tot mijne vreught genieten*

Dat magh ick even-felfs gebruyeken in het bed •

Want fyn verheven geeft die is op mygefet.

Dit kroop ftaegh dieper in > en gingh mijn hert.bekc*

En flracx was ick verruckt en anders als te voren •

Siet hier van komtet , vrient , dat ghy te defer tij c

Hier in dit ftil vertreck cn op mijn leger zijt. -

Daer mede fvveegh de vrou , en gafhem duyfent knl

Dat was genoegh gefey t : Ghy mooght u liefde blnl
ƒ\

J

Doch fy vvort ganfeh verbaeft , vermits de ridder

En datfe niet eenfoen van (ynen mont en kreegh- ^>

Sy weet niet wat hem fchort , ofwat hem magh kc
JV

{

Qfwat hy door het breyn voor ftuypen heeft gekrc§ $
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Haerd ,

1 N D E L u S T. t*

Klae
.

u"cktdathy verftelt, en ganfch verflagen fit

.

Vtie
n4in u

°mt COt hcm fcIfs
'
en fevt tcn leften dic

:

K0omt^
het kort verhael en uyt-komft defer {aken

Mijn ?ffi
a^eynen ftrijnn defen boefem maken

.

Omd U
^U Cn ^aeC ' m^n anS%n nerCe woelt

,

My ^
het grooten ftrijt in al de finnen voelt

.

My dUn

C
,

r Ick »e het vleefch met fyn gefvvinde knechten

,

Dies v
V°e ^ dcn §cc^ met reyne wapens vechten

.

Maer ? eer^ ontru^ en wonder vreemt geftelt

,

zy eeuvvigh danck , de deught behout het velt

.

Sa
l ick dan f

§C^hiet
»

o

cli
ï
ck ick moet gelooven

,

Sal
ick

lU0 cen vrient lyn befte panden rooven?

En
*al {1

Ccn
^y

ant 2ijn van die my liefde toont,

p
icWm ^ught met fchande zijngeloont?

^ fyn

C

f
k man

fy
n kedde gaen bevlecken

,

T
°thoi

Vvi^ mi
in Seylc Ieden Wecken,

v ^een
* Van tyneij naem en van fyn edel huys ?

V
Ctl

kl h >

CCn
' g^O0^ec vry » mijn hert is al te kuys

.

Ctl
&I het

mmmcrmccr
»
al mort ick heden fterven

,

Syn
«nina.

n,nt)ïncrmccr van mijnen geeft verwerven.

k HccfcJ en u verhael heeft my de vuyle luft

,

J)

Vv
>is u l „

dertcl vier ten vollen nyt-gebluft

.

to t

m4n dic ^ce ĉ °P u ^wonnen

,

öhy hek
Q Vermacck u-fchoot hebt willen jonnen

,

b aètHÜi
tVvedcr°m mijn linnen af-gevvent,

2* ee
tftev

°ngUrC luft U bedde nic c en fchenc
•

r
CVVe

cdc

VaS gebeurc Sanfcn buy^n fyn gedachten,

P
yvis gJj f

dcr°m Sm^ buyten u verwachten

.

N, 1 2aer
c hec woort u in den mont eeleyt

,

V,
Vvi

'lcke
y t0Cde Zlcl al vv'mer 15 gcTcyt.

11

^et
vvV

Crb°nt met ÜOS l1 en ^nden maken,
ViUen fien , en niet ce vvillen raken

K k 5 Dat



Mi ONLUST O N T S T A E N

Dat my de finnen terght en tot de luft verweckt 3

Vermits het aen de ziel tot enckel hinder ftreckt-

Het vleefch had my verruckt , het oogh had my ver

#

d 1

En ick ftont na bereytom in de luft te baden

,

Om met een vollen loop te rennen op de baen >

Daer linckcrs , werelts-volck en bouven henen g
aC

Maer God heeft my bevvaert 5 die gafmy beter (innc^ >

En leerde mijn gemoet fyn tochten overwinnen

.

Tis mijn detight niet gevveeft dat ick de fonde

Het was Gods reyne Geeft die my tot beter riet

.

Hem wil ick alle tijt van ganfcher herten dancken*

En laten dit bedrogh en al mijn oude rancken .
,

Ghy doet gelijck als ick, en > wat ick bidden mag
9

Verandert u gemoet oock heden op den dagh •

Heb ick den gront gel ey t door mijn ongure lonck^
1

>

Dat in u teere borft de luft heefc konnen voncken >

Laet nu eens wederom de kracht van mijn beroü

V brengen tot de tucht , en veften in de trou .

Ghy zijt een friffche blom en van een eerbaer vvcl& }

In adel , in verftant, in fchoonheyt uyc-gelefen ,

En hebt oock boven dat een jongh en ruftigh
'

Die , na den rechten eyfch , u jeught vernugen k^n
'

Wilt daerom nimmermeer u reyne trou befmettefl >

Maer blijft in u beroep , en binnen echte wetten

:

Dat fal u beter zijn als al des werelts vrcught > ^
En wat ghy tot vermaeck op aerden kiefen ntfüg

Ick heb 't is waer getracht u eere t'onder-graven >

Dm mijn luft-gierigh hert tot uwer fmaet te laven
'>

Maer ick ben nu verloft van brant en geyle pijn 9

En wil van nu voortaen u vrient en broeder zij 11 •

Het vleefch en fyn gevolgh heeft fyn gewelt verlof

Soo dat u foete mont my niet en kan bekoren ;



263En 0ffcL .

1 N D E lust.
Vriend^

0
?*1 *° ^°^ ^e&om mi

J
n herten wenfeh

\

K en
{^i |

et is gedaen , ick ben een ander menfch

.

u nimmer komen tergen

,

Ick wil^
een

^e^rogn ofluften konnen velgen .

Ghy
}

5
ere doen > al vvaer ick immer kan

;

^Pr'jtio
*

j
en eerbaer wijfen trou aen uwen man

.

Sft als ef ^ef
Preclc begon geheel te beven

,

Het on
tan^er D^at van harden wint gedreven

:

Soodarf
6^3^ geva^ is baer een donder-flagh

,

n
1
* v»nah d°

0r een vvl
ï
l als fonder adem lagh •

u
tidde

r

blltracx weder aen tot hem aldus te (preken

:

VVa
erho

ee

J

de VilCnt
'
dkzi

^
n °nSure ftreken

J

n^^y fpo°°
een mcn ĉn van ^oo een vreemt bedrijf ?

} met my ellendigh wijf.

y^t nVT ^eP00ghc als met de ganfche leden

,

^hy^ duyfent mael cn duyfent mael gebeden

,

1
Vvord

>m
[
^ae?^ vcrvolght als met de ganfche kracht

,

1 1 n
RU tcr^ mer f

Pot °y u veracnt ?

X
bbe IU

y

lP
malt °fdertelhey c bedreven

,

p
er ü fe

- ^ey c cen reyn en eefbaer leven

;

M ^inc/T^
1 °°gndat heeftop my geloert,

0
"
4t
aivv ( .^"^"««guop. ufpijt!

1
>cht

bltter hiet in leet te boven gaet

!

Htmc
"U

,

terti
ic ' ° mochtick heden fterven

!

^ o0 u llc
5 al VVaer hct duy ĉnt werven

,

Vy
,

vvaer [1
hc

*
° vvaer ick uytcer ci

i
c

!

Of
!

!s üVr
Van de

*Pot en van de Cnact bevrijt

.

HTet uvven geeftmijn liefde dan geweken

,

^eck mijn vriendchap afte breken

,

En



94 ONLUST ONTSTAEtf
En zij c ghy dus gefintmy fmaetheyt aen te doen

,

Soo gunt my niet-te-min een droeven af-fcheyt-i°
e

Laet my den leften kus aen mijn bedroefde wangen ,^
Laet my een trooftigh vvoort van uwen mont ontra 11

^
En gaet dan uwcs vveeghs ;

maer laet een jonge vro

Noyt midden in den brant , ofmidden in den rou
^

VVat my dan vorder raeckt , ick fal mijn dvvafe fmn
6

Ick fal oock even-felfs mijn driften overwinnen

,

Ick fal oock vorder doen , gelijck het my betaen^ >

En noyt in dit geval van yemant zijn befchaemt-

De ridderwederom : Begon ick hier te mallen

,

Ick weet ,
mijn defcigh hert fou licht ter neder valleo-

Het kullen leyt de gront , en baent gelijck de p*c

Tot vorder ongemack , en ick en weet niet vvat •

Een keers eerft uyt-gebluft , al is haer vlam geweken >

Die fal van ftonden aen in vollen brant ontfteken

,

Genaecktfe maer het vier of koomtfe by de vlan1>^
Van vvaer fy voor een tijt haer kracht en voedlel n

Dit heb ick inder daet al dickmael ondervonden

,

Het minfte ftootje let aen nicu-genefe v vonden .

f

Ick ken mijn broos gemoet , en vvat ick dragen ^
Ick ken mijn boofen aert . Maer , liet , ick fchey

^
Ghy vaert voor eeuvvigh wel , 'ken falu niet gen»c

'K en fal noch uwen mont , noch uwe leden^cü
. 'a

^Dat lock-aes is te fterck . Wie roode wangen^
Verweckt een nieuwe vlam , al vvafie fchier g

e

Soo haeft de jongelingh fyn reden gingh befluyten *

Slough hy fyn mantelom , en maeckt hem vcerdig
1

Hy weet vvat over langh aen Iofèph is gefchiet >

En daerom fnelt hy vvegh , en wacht haer ant^
0^

VVat in-druck dit haer gaf } die met de ganfehc kra<^

De kiften van het vleys nu koockt in haer gedachte
1 *



IsJicIj^,.
1 N D E LUST.

Hae r ^[
bedacht, als naer den eyfch verhaelt

.

u^^üteen^u
0
^ de -^aer geeft die is verdvvaelt.

err
'jtc f.Sh bIoec van boven tot beneden,

Sy fv j

n k0L,de fchrick door haer verhitte leden

,

Sykr0n k
cnckclf

Pi
i
t

i
maer des al niet-te-min

y VVe
nfchcd

Crgramme ftcm
>
naer droeve tochten in

.

S,V
VVer

»fch a
1 Ccn*£n menfch haer leven wou verkorten

,

Sy
vvenf l

1 ^ net nuys Suam °P nacr neder-ftortcn

,

X °P datl j
niet als den doot en haren leften daSh »

vv^r
td7 ftei'g™f

h

*er fchande decken ma2h

.

I6j

hopvorder
ndien t j !i

torluft«i vvas genegen

,

****
ee i ?r tijc niet bloot ce zijn geleyt

.

^lofTetonghdiealledingenfeyt.

SCHOON-



i6-i

S C H O O N H E Y T

Bedorven om een man te behage*1

Rlande( wiens gelijck in

fchoone leden .^i

I Niet uyt te vinden was in al

ft(l
den ) haer^

Is, naerly twintig )aei v>

dom heeft bevvaerc^/

Tot vreught van al het
13

Agatongepaerr,

Niet met het lijfalleen , maer met geheele finnen

.

V Vant fy was uyter aert geboren om te minnen ;

En hy integendeel een ruftigh edelman

Brenght al tot haer vermaeck wat hy bedencken

Hy Heft , en vvort gelieft , en dat met ganfchc kracn

Sy woont in fyn gemoet , en hy in haer gedachten . ^
Men foeck» wat men wil . Twee herten eens 0

Dat is de mecfte luft die menfch op aerden vint
. _

Maer , fiet ! een hoogh geluck en kan niet lange duf
,

Wie hier wat vreughts geniet die moetet haeft be

Het is een grilligh rat daer in de vvcrelt fvveeft - ^?
Ach 1 waer is oyt een hert dat langh in vreught

De Prince van het lant genegen om te mallen

,

Liet op de jonge vrou een los gefichte vallen,

En fchoon hem vvort gefeyt : Het is een
**®f.£t

Noch foeckt hy lijcke-vvel oneerlick tijt-verdnr

Hy weet in grooren ernft fyn voorftel aen te binde
'

En waer fy wefen magh daer weet hy figh te vin

Is fy in eenigh feeft , hy Uier flucx ontrent , nI
.

En toont hem even-ftaegh waer fy de gangen

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

144 D 6



Hy

l

aet
i

H °°NH. VERL. EERE BEHOU. 267

V

V

at

aer koven al met ftage brieven weten

,

Dat f
^ 3 CCn rcync z *c^ y ĉt va^ *n n̂ S°va*

>

Sy o.
y
n°y * echte gunft aen vreemde geven fal

.

cygen vrienden mijden

,

Sy fc [

Cr^tcii aen , om felden uyt te rijden

.

En if

1C
^ C ^aer van net volck , en bant haer van de ftraet,

Hier(
j0

dat
fy 'tgewoel en alle feeften haet.

Syn t0c^

r (o° Vvert de vorft in heeter luft ontfteken

,

Hy ^v
'
eerft bcdeckt , beginnen uyt te breken

,

Da t

ontrenc haer uot > mec 1°° een droefgelaet

,

P rWdef
at
|°
n ontdeckt ai vvatter omme-gaet

.

"T en
(ja ]

1J<TC~v ve ^ vcrfvveegh de vreemde ftreken

,

Sy
js ^

lc "acr geeniïns nut haer man hier afte fpreken

.

Datfy
° Va^ 8efa °P haren reynen geeft

,

^
aerv

vas

Cn ^m &ev^ey ofhooffche lagen vrceft.

^aer
koofT

n^eyn vertrec 'c daer
fy

riaer movc ^ingcn *

Haer do

C

f
^a's"^craec

> haer oir en arrem-ringen

,

.Enwa?r
n Vo^ civet

* poeyers in bevvaert

,

p
Cr

mits h
V°rdcr hccft V3n dlergelljckcn aert.

Vv
ert

i

n^
t0
Pcn ft°ntquam Agaton getreden ,

Vcrnr yn gemoet van ftonden aen beftreden

,

j.
Vol

trI y daer een briefin feker kafj en vant

»

N w,_
Cn na de kunft en enckel minne-brant

.

r
'tvvl^

11 onder-fchrift in defen briefte lefen

,

öie f0o
' Sen°egh te fien wie dat hy mochte vvefen

b
öatd

ruck

n fdeklaeght - Hetftoutenhooghbclluyt

h niatl
rüe

macntigh vorft , een prins , ofkoningh uyt.

^kfc
°ntfct en nam het nict ren beften »

?
e nare i r?

fl:onden aen cen hooft vol muyfc-neften

.

nWt y die vvafler flucx ontrent
>

een fvvarte gifhem in de borft geprent

.

L 1 x Daer



lé8 SCHOONHEYT V E R L O R £ *

Daer Ieyc hy ftaegh en maelt in duyfenc na-gedachte^

En berft by wijlen uyt in bijfter hooge klachten

.

Hy ducht veel ongemacx en menigh ongeval

,

Dat noyt en is gevveeft en nimmer welen fal-

^
Stracx wort fyn vvefen bleeck > en al fy n ganfche lede

Zijn door een ftage forgh gedurigh af-gereden

.

Synblijdfchap is gedaen , fyn ruft die is geftoort

;

Maer des al niet-te-min hy feyt haer met een vvoo
•

Hy kropt fyn droefheyt in j maer fy verftaet de gron

En heett van fyn verdriet de reden uyt-gevonden

,

Sy voelt het metter daet wat hem de ziele knaegW»

En wat fyn innigh hert in droeve tochten jaegbt •

Dit heeftfe langen tijt met reden overwogen

,

Hem fiende langhs om meer in droefheyt op -getogefl

Seyt hem ten leften dit : O trooft van mijn gen**
1 »

lek fie dat ghy verteert u innigh herten bloet

.

Ick fie dat ghy verfmelt , en dat u droeve finnen

V jeught , u goet beleyt , u krachten overwinnen .

Ick bid ontfanght een woort tot onfchult mijner

En voed in uwen geeft geen nare tochten meer-

ick heb een reyn gemoet , dat mooghje vaft gelooven
>

Daer lal noyt machtigh vorft van eere my berooveft'

Neen , liever in het grafeen proye voor de doot ,

Als ick onteeren (al mijn weerden béd-genoot-^

Tis waer ick heb een briefvan onfen vorft ontfrng

En dat heeftmy gebracht in duyfent herte-prange»
•

Niet dat ick my beriet ofin mijn herte docht

»

Ofick hem gunnen fou dat hy van herten focht •

Neen , dat en heb ick noyt in mijn beraet genomel1 >

Daer fil geen vuyl bejagh in mijn gedachten konie
11

-

Ick hèbbe dit alleen gedungnoverleyt

,

Ofu die vrecmt geval is nut te zijn gefeyt*



E E R E BEHOUDE
Uitheb

i

cL
mctll^lmael , oock dickmael ganfche nachten

,

Dit vneoh?M
a

,

cgh gekeert in mi
ïn gedachten >W ë°a lc* heden felfsaen mijn benaeude ziel

,

aerW rcn flae
P ten Ieften overviel.

**ct d^jj
at lQk het ftuck met reden overleyde

Macr dzt'i *
Zi

^
n dat ick hec niet en ĉvcle >

xs ^kkh
0nder dies den Princc toonen fou

,

a
ick veel

n d
?°r dc tucht ver%e,t aea de trou

,

S

d

* mii,
Ct oock heden fal verkiefen

,

God
vvee l

ynC
^
CUght haer Cere faI verllefen

•

nec
j Weerde vrient , die hert en nieren kent

,

lép

li
ick hie

rCyne Ziel de

f

chacmte ftaet geprent

.

ei naer

m mifdaen
>
vvlh my de feyl vergeven

;

Ick
ben p-

UVVen
L
raet voortaen getint te leven

,

s i

A1 Vy
at

n

Cncyg
c te doen en heden

u

yc tc ftaen

^
ll
ckdcn :

a Uvvcn ra«is nut te zijn gedacn

,

S

^ mv v.°

n
?
en

Prins met llarde woorden tergen

,

°fC^Veder°m bliefde kon
ick

Ofr

;

1er nerkl
0
?
r C<

;

n^£ 8aen vvooncn in het wout

,

^5 ,ck
»aheth

komen vergen ?

volck de rauwe landen bout ?

'Rijvet, Uv i

75 mi
ï
n tecre Ieden bannen

,

n fal
ick'K 7'

°°gh Van alIc j°»ge mannen ?

°f^Ck da<*Z *
gaCn

r
na^ VCrder lanC '

t>i ^jnw ge on met heete ftralen brant
•

e

^thaer
l

?
oningh zijn ontrent de koude rorfen

,

pklieU
Cy enkru

ynaenoortfche winden trotfen»

°ffl
l*et ccn k|

Cn gaen daer^tna fwavelbraeckt
, 4

d
14

^den H?
VC Vlam tOC ,1Cn den hemel raeckc

'

c&No2 een kloofter gaen verkicrc" >

verlicfen ?

^ Vat* cC iYCnkltl
ys doe" maken in het velt

,

1 ^nelcn vorft niet meer te zijn gequelt ?

L 1 i Seght



* SCHOONHEYT VERLOR
Seght maer wat u gevalc . Ick fal mijn ganfchc leaci ,

Ick fal mijn droeve ziel naer uwen wil bededen •

Leght Hechts te defcr tijt u droeve finnen af, ^
En wat u, t'mijner fmaet , een vreemt bedencken g

De man na dit gefpreck heeft langen tijt gelvvegen >

Maer toont tot haren raethem met te zijn genegen,.

Ten leften feyt hy wat > maer feyt , dat haer bclw&
?
b

Geen uyt-komft , geen behulp , geen bate geven

Hy ftelt het al bekaey t , vermits der princen handen

Zijn langh en ftrecken uyt tot in de verftc landen •

Hy feyt dat hy een raet voor hem befluyten lal

,

Om vry te mogen zijn van druck en ongeval

.

Daer op vertreckt de man , en laet Orlande klagen

,

En laet een (lagenworm in haer gedachten knagen
•

Maer t is fyn vaft befluyt te reyfen uyt de ftadc >

Te laten fyn gemael en wat hy daer befat

,

Te trecken uyt het lant naer ver gelegen ftranden

,

Te fvveven buytens rijcx in onbekende landen,

Te dolen evcn-ftaegh in eenigh felfaem dal , ^
Daer niemant oyt een lucht van hem vernemen

En fchoon hy dit beftont in ftilheyt uyt te vvereken >

Orlande lijcke-vvel die kan het voorftel mereken

,

Sy let op fyn bedrijf, en vont ten leften uyt
,

' VVat hem de finnen drijft , en wat de geeft be

Sy gaet in haer vertreck , fy gaet daer over peyleo
'
>

)

Hoe fy hem trecken magh van dit vvanhopigh rcy ^ .

^

Sy roept daer menighmael , als buyten haer gcr^
Och i was ick niet te fchoon , foo waer ick nie^

De fchoonheyt heeft mijn hert in dit verdriet
*edre

^

De fchoonheyt leyt den gront van dit ellendigh le Jjp

De fchoonhey t heeft den vorft tot vuyle lult v
^

Dat Agaton tot druck en my totfehande ftrec



f

E E R E BEHOUDEN.
werven

En dat I f Seviert ^at vvi* lck nu bederven

,

Hcti

1

te d°en - Het is een fvvack gewas,

17 i

Moet l
e
J?
^
Veet niet wat , dat even met de jaren

'Tis
,

^aer benen gaen en in het duyfter varen

.

Ie j
CCc

,

r datickheb een aenficht fonder dans

,

ac j£

lck ben een brant voor alle jonge mans

.

V
^er d

Voor de jeught , een fpiegel voor dc bouven

,

V\
t\°r !

ck mi
inen neer ten hooghften fie bedrouven

.

Qhy f*
ï

choonheyt , 't is gedaen , u vonnis'is gevelt

,

S ,

t

,

ln korcen tijt wel anders zijn geftelt

,

Sfulci
^°rten tijt geen ftille finnen ftoren,

Ge
etl j

°rten tijt geen princen meer bekoren

,

c
£n k0n

yt hlnder doen
•

sy macckt een kort beraet

,

y Wt ee
Van bonden aen van woorden tot de daet

.

laec
een felf

Verglf
"y

C

vceldcrhande {Akcn
>

£«n

t

üy u cra

m

°es uy t heete kruyden maken

,

k. öat Vŷ
h dat vinnigh is , en als een kancker eet

,

E '^fc
Cn verteert

y £hier eer het yemant Weet

.

n
0111

haer
J°ngC

^
VrOU in doecken op-gewonden

,

% geeft ,

aengeficht aen alle kant gebonden

.

$o

S°°
is hae °P het bed 5 en fiet

!

in eenen nacnt

Hi r
cft

denri
eUglldlgh root^ell

j
ck aIs enckel dracht

•

,

et
een rl ,

&h Senacekt fy fpicgdc hare wangen

,

h r

n

eüso ?
cfvvel nacr om de ^edcn hangen

,

H er oo»
gC

^ck cen ey > en uyttermaten groot

,

C v

ü
y
!

be§acc cn even bl
i
fter root .

P
cl
gevv^U ,

bnt met bobbcls op-gefwollen

,

n
»fict ! £ meer ge%t ? een monfter van een menfch

.

let vint de vrou haer vollen herten-wenfeh

.

sy
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m SCHOON H E Y T VERLORE 1"

Sy liet van ftonden aen haer ketens , fchoone ringen

,

£n peerels om den hals , haer befte cierfei bringen ; .

Maer deckt haer aengeficht, foo datmen niet en lag '

Hoe dat het vvefen ftont , ofvvatter onder lagh •

De vorft plagh in de kèrek op feker feeft te komen

,

En dit had onfe vrou voor defen vvaer-genomen

,

Sy ftelt hacr daer te gaen , en treet ten huyfen uyt

»

In uyterlick ^ieraetgelijck een jonge bruyt ; . ^
Maer binnen fchuylt de vvrack . Sy quam met friflcP

^

Sy quam met fchoon gevolgh en geeftigh aen-getred
c

'

Sy gafhaer na den prins , oock naerder alffe plagö

»

Soo dat hy met gemack haer fchoone leden (a^h •

Dit heeft fyn ydcl oogh ten hooghften wel bevallen*

Soo dat fyn losgepeys op haer begon te mallen

.

Hy denckt datfy tot hem nu beter is gefmc ,

En in fyn ftaegh vervolgh een foeter fmake vint-

Maer fy heeft even doen hacr fluyer op-geflagen

,

Soo dat haer ftracx de vorft en al de lieden figen.
^

Haer neus is fonder vorm , haer oogen fonder
'

Haer mont niet als een lèhrick voor alle jonge lö

J- |

Ontrent haer teeren hals daer ftonden vreemde puy

Daer hingen quabben aen gelijck als groote vuy'de0 >

Gcftreept met etter vervv foo dat in haer gclae c

Al wat men leelick hiet by een verfamelt ftaet •

De jonge prins verftough tot in fyn diepfte linnen

»

Hy vvift niet wat hy fagb, ofwat hy lal beginnen >

Hy twijffelt aen de faeck , hy berft van ongednl£ *

Hy meynt een fpoock te den > hy geeft fyn oog
en

Hy liet haer weder aen , hy vintgelijcke vlecken >

Die hem in diepen fchrick van hare liefde trecken •

j

En vvaerom langh verhael op defen vontgedaen

Synluft vvort derenis , fyn branc die heeft gedaen
•



*7Hyg
Cef

.

E ERE BEHOUDEN.

Hy ±ca
** de vrucnc van haer onaerdigh vvefen

.

Siet h

C^n ^ie^e meer
»

S

een dvvafe minne-pijn

.

Macr ofnf menighmael is dienftigh leelick zijn!

oe vree, °l
n A8aton faSh haer om^[dc kden

,

VVanfj'
,

r vveren ĉheen » n°ch is hy wel te vreden

.

Sagh hv r
hcc Ieelick vel

» dat haer het lijf bedtckt

,

%h
C

r°
fcnoone zicI die na den hemel ftreckt

,

y fagh d<T

'yVCr herC in harcn boefcm fvveven »

Hy ra„n

rCyi
!
c trou in haer gewrichten leven,

c dok ^

Cn h°°gh getnoet , dat op geen fchoonhcyt paft

J fem a
dc Zicl is aen den hemel vaft

.

Cr Ou ls ?
Cer

V
maeI Ilefom haer gebloofde wangen j

Syvvk mde geniet beter min bevangen

.

c
Maer n ,

Cincerftmaellief, vermits haerfnflche ieuffht -,

J vVas he
bcfta

f fyn luft ln haer verheven dcughc

.

Llyt haer^T1 '101 llef
» vermits de klare ftralen

,

^ aer>
tis if

eeftl
gh °°ghgedunghquamen dalen

;

Aft

Hn d>t in f
6efbacr herc dac nu fyn llcfde treckt »

V ,
Pk ev ?ï

1O0C een mecr<kr gunft verweckt.
e

!/
etr

yn eern- I a
CranderCln

gcdach^n,

t
ere

ert n i i '
raaer doet haer hooger achten

,

f

1 tQonr a *
Uen man

> cn fcthem in den Raet

,

ry
er

ftrac* j
gC gUnft aen ^ haer echte zae

\'Mt RJT
d" geval hy fent ervare luyden

,

k c°onr r> a inan
> en lct ncm in den 1<

h
'er

ftrac*
g

.

gC gUnft aen ^ haer echte zaet.

tniet
eeft r

gevaI hv fent ervare luvden >

?°e* vv ,

gh en vvel-bereyde kruyden
"cr

vvert r
Vemiagh

'
So° dat de vrou Senas >cte geener tijt als fy te voren was

.
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i7+ TSAMEN- SPRAKE
OP DE

GELEGENTHEY*
VAN

Twee houvvelicx gevaücn

DOOR
D' ONTSCHAKIN G *

VAN

Twee edele jongvrouwen toe-gekken

SOPHRONISCVS. Phi. Maer bevalt het ^jclcj^

voren wat fpreken van net b
. vV

jjl N

eenigheyt ghelefen hebbe>
^ en^'

over veiïcheyde faken heb te

Soph. Datenzijnm^'^
mijn eygenby-voeghfels t^«*#
ghy weet • laetdiein ha*^*<J
andere ghelegentheyt 5

e
^*i,.jjver/

Jandere ghelegentheyt ,
e"^jvtf:

v/
volgen den draet van den yt

[t \4
wijle ickmerekedat hy

.

ef>^6{

^

GOeden dagh ?Philogame, wat maeckje *

Tuyten u de oiren noch al niet van de

menighfuldighe trou-gevallen die wy defe

voorlede dagen te famen overden hekel heb-

ben gehaelt i

Phi. Zijt wellekom , weerde man, hier

in mijn vertreck . want niet alleenlick mijn

oiren maer alle mijn finnen fpelen noch on-

trent uwe laetfte redenen op de gelcgentheyt wijic iciv u*v **; r'p *

van de houwelkkfche faken? en haddeick dek de trou-gevalle van a£*ye>*/
gedorft , ghy had my al weder t' Uwen huyfe volgens üf-gaende tot onie $t

gehadt , ten eynde ick u bedencken moght noch de palen van de ou<a j^r

»

hooren op de gevallen die ick met my hadde voor-by^ geleden , foo laet ^
ghenomen, om bymy alleen over-lefente

weiden . Maer iele weet dat uwen tijt nau-

wer is befneden als de mijne , en daerom heb

ick u tot noch toe verfchoont en in rufte

gelaten

.

Soph. Ick hebbe uwe groote toe-ge

-

negentheyt tot defen handel nu al dickmael

gefien , foetejorigeHngh , en daerom, my nu

tot wat uyt-fpanninge genegen vindende

,

kome ick tot u ? om voorts te gaen in het le-

fen van ons begonnen werek >

woordelick voort-varen. . u^\iV

geval dat wat bylonders

oock eenige byfondere aen-

vallen. (ShyLet als tevo^K
lefen , en dat gedaen zijnde ^ u ;

op de vraegh-ftucken > ^ tf*

ontftaeiw «wi^Ki
Phi. Ick onderwerpen' tf>

vinden, weerde Sophx^^
beginne ick te lefen ter p»eu

gelaten hebben

.
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*75

0d

Pa

4
è
té

v erkracht
E N

B E Y D E

9 E T R O V T.

D heeftd T
1C^ een f n

Vartc
Poe^ vee ^ grouwels uyt-gefpogen

,

^v
vift I

ne"et°cnt door al de landen vlogen,

b
Etl fuch c

ï"?ï '
vu

y! gevvin » bedrogh en quadc luft

,

E &en d
vvracck , die noy t en is geruft

.

11

^°0Ren ]

C men ĉnen aen
> na dat haer tochten raden

,

Mc^^n geeft akiadc vreught te baden

;

t)

^ eWk^? VVare trou
> Seen rcynen handel meer,

b
e^achten

1S

ï
ytCn tUcht ' dc vrouvvcn fondcr eer -

lC&cnder
'ant > verplicht hier op te letten

VV* .
tegen aen , en maken nieuwe wetten

.

A dat de gulde tijt ten eynde was
gekomen,

En dat een flimmer eeuw hacracn-

vangh had genomen

>

Doenis de ware deught getogen

op de vlucht,

Enuythet aerdlche dal verheven

in de lucht-

^Ua
ö "wl > cuinaK-en nieuwe wetten.

0
S
°°

*ent '

°ntftaet het g° et
• Soo haeft het onkruy t waft

ïj^tdc r
rm gcfien J en °P te zi

J
n gepaft,

'v
ley t ee

nccfche ftrant
> te midden in de ftroomen

,

xVrt
grocnckuft belommert van de boomen

,

c the ^fOCn gcvvas > mct vet cn machtigh vee

,

Pen aen de kaey , en neeringh uy t de zee

.
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%76 TWEE VERKRACHT
Het lantvvas wonder rijck , en rijckdom baerde vvee

En ftracx verliep de tucht , als fy het monfter teelde
. ^

Daer is geen regel meer . Want maeght en jong ">'t>

Is belïgh even-lbegh met alle dertel fpel

.

Wat is uyt dit gewoel als enckcl leet te wachten ?

Sy rafen onder een by wijlen ganfche nachten ; x
t

Geen toelicht , geen ontfagh. Een ongetoomde v

Vervoert het dertel volck , en maeckt een gcyle J
el

By-naeft het ganfche rijck is buyten alle banden

,

Men fiet in geyle luft de jonge lieden branden . ^
En mits daer mcnighmael een vrijfter wcrt ontleg

^

Is op de maeghden-roofeen ftrenge wet gemaeck1 '

Men heefter valt geftelt , dat wie een dochter fchende >

En tegen haren danck de jonge maeght bekende ^
j

Sou vallen door het fvveei t , of ( foo de vrijfter W<^

Moeft haer voor eeuwigh zijn verbonden in de

Sy die gefchonden was had recht te mogen kiefen >

Ofaen den jongen wulp den kop te doen verliefen >

Of hem , uyt foeten aert , te gunnen 't echte bedt ;

En wat fy dus verkoos dat bleefeen vafte wet ...

Niet langh na defen tijt , een ridder van Mileten

Heeft aen een fchoone maeght figh even dus verge^11
'

De vos had menighmael op defen roofgeloert ,

En met een flimme greep Tiïphofe wech-gevoef
1 '

Triphole kracht gedaen , en even fonder vragen

Haer maeghdelicke blom ten roove wech-gedragcn '

J

Doch mits hy vvort vervolght door menigh edeli11,1

Soo vlucht hy door het wout ten beften daer hy
'

En naer hem door het volck de juffer is ontnomen >

En hy te naeuvver noot met vluchten wech gek0111^^
Soo racckt hy by een maeght wel eer van hem bei

Die hy doen juyft alleen en fonder hoeder vint • \



Hyvv
eetfe

T w E E G E T r o u't.
^c

'°cken

Va
? aer ^ot mec woorden aftelcyden

,

^t'vvi"! K
te brengen acndcrheydcnj

S0o qJ
J

i

Hacr alleen met kier in 't groene ruft,

^kaftg
Vvc

C

y

J

n het vverek fyn ongetoomde Iuft

.

^

»

als dat°

eri:
a^VOOr eer^ met ooede reden >

*Vb,
niCt Cn^e'p > met naer geheele leden .

S0o „
a

* de raPpe gaft de juffer is te fterek

,

?itv
vett

C C
„
lnckcr voortin fyn oneerlick vverek

.

^or dlf
1

,,°

nden aen door& het lant geweten

,

befchg
d

FaCm tcn mvtften uyt-gekreten

.

^n
als

VVCrt
Sc

**ocnt ' en in nct vvout gevat »

477

VvcSVa
"Sen man gefonden inde ftadt

.

'*>
figh

l

? een tijt , en laet de juffer klagen

,

^ies (i . .
S'^he ftuck te mogen onder-vragen

0

S

^aer in l,

m
L°
n^cf ^en ' noe een vreemt geval

> hae ft t(?f
hoo

ge recht een eynde nemen lal.

yan het
placts de rcchccr is §efeten >

k°° Vvort
lm ^rijfden gronc te mogen weten

,

Sy
er HemT

n ftonden aen Menander ïn-gebracht

,

*iVÏ
Vc&n k k

C
j

nieu%ier voIck met groot verlangen wacht

.

c
hi
intd-, k ?

cft ' fyn °°ëcn neer-gedagen

,

> hand
:
at

7 het «jfonmachtigh is te dragen

,

hett
» vv°

yn Seboeyc , fyn hooft is fonder hoet

,

?
^thy ink

0" ^e Ĉyt dat^ knielen moet

^0
^.is

1

j
^Ct Zanc mec wonder bleeckewangen

k
5"1 Ulnioi?i

cr fPraeck > als van de doot bevangen

,

Vet
fc
Hiin f

rt

L

e Uo
P c

'
fy° Sanfche lichaem d"lt

,

Kracht ft

hem de ziel alree verlaten wilt

.

M * eetl dieï^f
ftrccktï fyn hairen op-gerefen

,

i

fiet eê
1 hdck in fvn gcbaer te ieièn

.

°°^fy^
VfCCmt gewoel ontrent fyn droeve borft

,

tongc kleefc , verwonnen van den dorft

.

M m 3 Syn



Sy draeght geen diamant y geen gout offchoone ï^v

Geen peerels in het oir , geen koltelicke dingen > ^cc

Sy draeght geen haL-^icracc veel duyfentpo*1

^^,
Maer in haer rechterhant daer is een vinnigh fv^e

lokafte koomt daer na figh op de fale tooncn

,

En fy en haer gevolgh geciert met groene kroont
•



E E GETROUT.DefleeD i.
,

E« in hl 7 er is dic gaet aIs tot cen dans »

****
klect

ha nt daer is een ro ê-krans y

^cr
borft

V
,

V

?
nder nccgerchl,de" met dc naelde,

VVacr d

V
°\dlama0C

i daer in het oogh verdvvaelde

.

S(s0 darr
at de

)
uffer trat daer ftroyt men edel kruy t

,

c
C
kfeycr v

qL

I?

m £lel %cll}ck Cen VoIle brUV C '

^eft met H ^ bcg°n V°°r Cerft te
*P
rekcn

»

GV dien

C

ff
^b gebaer den joncker door-geftreken r

*
^aerfeph l^ geftraft nacr eyfch van uwe daet j

s
°^ft d > U j

eVCn_V Vel vvat u te fe?gen ftaet
•

kc«ck M fchdck Cen vvcynig^ IS geweken

,

k
'jn

hccre

D

?
d
?

°P J Cn Safhem om te fPrckcn

;

h ie
nier /

lS yn vvoort
) (iet nier ee" fchuldieh man ,

^VvLk CDncn Vvü
' dlc niet verfaken kan

,

s

!

ick V

°ngCVal Van m^n onvvl
i
fe

j
aren '

U heb
, en i^ Vr^h

£eneSenom tc Paren •

U ,

er
cfter

kentj lck hebbegroote fenult *

Eh
enhw „ T

1111

,

mifdaec en is maer onecdulc

.

b * n a
lant cen edel"man geuren

,

I? Ick ma
Crs gIans en heb ick niec verlorcn '

iX^^ddp n
Crin~gct°omt mijn grillishonvcrftanc,

^SpLï^^bcfcvanhcelaiit.

n
Ien

even /lp

r

jck > dle%h aIhier vertoonen,

K?
tlck

eeil
fo° verre my verfchoonen,

VV
lct

acn
'
r

f

dde
/ ben , en dat mijn ftoute daet

in e.n
C

ger°e" een maeght van hooier ftaet

.

H>3eC£Vcft te °P-getogen

,

V lck
in A

' cn even van vermogen :

V etl

badder
gevaI nict al tcm Segaen '

V^^tcp ?y dunckO nietquaets hier ingedacn

.

1S

^eetl ttio

n 1nck Cen kus cvvce gegeven '°°rt gefchiet
, geen menfche doot gebleven

,



TWEE VERKRACHT
Geen tempel , geen autaer en uTer door ontwijd

lek heb maer wat te vroegh en wat te rau gevflje

'

De weelde van het lant , de jeught en hare vlagen
^ ^

Die hebben met gevvelt mijn finnen wegh-gedrage

Mijn herte wech-eeruckt , en even defe mac§f
Die heeft mijn ydd oogh maer al te veel behaeg

*

Die heeft tot dit bejagh niet vveynigh voetsg^^,
Mijn finnen wegh-geruckt , mij n luften aen-gedr

^

Niet door een dertel oogh , dat geyle loncken K

Neen , dat en is voor al in defe juffer niet

.

Sy heeft een ftil gelaet , een reyn , en deftigh welen >

En daer is ftrenge tucht in haer gelicht te lefen

;

En efter haer gelaet, dat noyt tot luft en ftreckt*

Dat heeft in mijn gemoet de luften op-geweckt
^ ^

Ift niet een felfaem dingh met ons aelweerdighle^c

De deught heeft even-fclfs tot ondeught my gedrc

De ftilheyt tot gevvelt, de tucht tot vuyle luft>

En , fiet ,*dus is de menfeh gedurigh ongeruft •

Iokaftc wederom heeft door een vrolick wefen , ^
Heeft door haer foeten aert , van yder hoogh gep*e

Heeft door een geeftigh oogh mijn geeft aüo°
v^

Dat ick, geheel vervoert , haer blomtjen heb g
eP

Is dit foo grooten quaet > beïïet ons eyge goden

,

Sy doen het alccmael dat fchijnt te zijn verboden

;

Niet cene van den hoop die niet fyn geyle lult

,

Door lift ofdoor gevvelt ten leften heeft geblü»

Is niet de groote Mars in oveifpel gevonden ?
f

En fchoon hy in het bed fcheen vaft te zijn gebon

Des efeer niet-te-min de ftraffe van den (~>o&

En was hem geen verdriet , maer nier als ene

k

e

f

Hy die den blicxem voert wat heeft hy niet bedrc
;

Wat voor een ruymen loop aen fynen luft geg^
9
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En ij

V
r
as

r
"y eefls een ftier , en dan een witte fwaen

,

^et
amber

°° macgndc
- kracht ofovcrfpcl gedaen

.

Met» üet J
lT^ L net ^ro° door onbekende krachten

,

een wachten

,

En hech

et

r°u
llem naccla * fctlict net vcerdign toe »

^et amb ^^ acn ^e ^een
?
en n^emant vveter hoe

.

^ieuy^^^nstrecktdatzijndefchoone ftralen,

Dc fev |

n
/i

ee^'8n oogh in ons gelichte dwalen

.

Dat
0ns

n ourcr 21cl dat is een heus gclact

,

S

r doo/y
VVCeC niCt h°C J t0t acn het

*
lcrtc Sact *

°datw
VVCl C °ns Scmoec me t krachten wech-getogen

,

Eylaes
! \
^^mael hier tegen niet en mogen

.

M
Sy
^dm

VVaS vervoert en vvift niet hoe hetquam

,

E
Cr
yctni

y Verkracnc
> eer ick haer maeghdom natii

.

^oo^^rniflchienfighhier aen mogen ftooten

,

)rnd
atl̂

r
,

c gcPeys mijn fotcc daet vereroo

°rfoo

etniei

0ffQ.
g
i
dreVen zl

J
n

, om twee gelijck te minnen ï

^^dat' lT*
g,'r

,cys nil
Jn lotte daet vergrooten

,

V ^do0l: f
ener "J^vvee maeghden heb ontfehaeckt

,

C>
r
fiet n°°

V
5
eemden uagh mijn faken vuyl gemaeckt

.

yt

^~(*A ^0eP t hcc voIck) dat yemants lollè /innen

°ff0oVreVen zijn
1 om twee gelijck te mn

D
öie

nicc
°ytScbcurt , het is uyt geyle luft

,

M '^ ick r>

hct fvveeri: en dlent tc zl
i
n gebluft •

y hebWn t

° 8cl°oft

;

maer ' Clet
> ick ben bedrogen

,

^ ick lok a
C Cot narc min getogen

.

kli* ick T 1?

^C 3 mi
j

n ganfche ziele mint

,

kl l
b Trv'l r ° fie

5 ick ben tot haer
&efint •

?
bloIüfti f

cf
' Vermits haet vvijfe reden

,

l

kkb lol a ,

'

Vcrmits haer friflihe leden

.

Icl ,

c
^eb T

Kalte lief, om haren foeten praet

,

H l
h
^rvnFr ,

fc Iicf
'
vcrmits haer ner déitt .

b iff? l
lef

' vermits haer deftigh (preken /
e hef

, vermits haer foete treken

.
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TWEE VERKRACHT
Ick heb Tryphofc lief» haer dient een deftigh ta^"9

lek heb Iokafte hef, vermits fy jocken kan

.

En fchoon ofdefe twee in vvefen zijn verfcheyden %

Noch fv veeft des met-te-min mijn liefde tuffen beyd^
11 1

En als mijn innigh hert hier van een proeve doet, [t

'K en weet niet wieder ftaen > ofwieder vvijckc0

Wat faiick nu , eylaes ! wat £al ick vorder fegge*1 ?

Ick wil my voor de wet in ootmoet neder leggen >

En wachten met gedulc > wat over dit geval

De.wijle nymphen doen, de rechter vvijfen fal

•

Soo haer Iokafte toont genegen om te paren

,

Ick wil tot haren dienft mijn jonge leden fparcii J

Sy is my liefgetal , fy weerdigh dat ick leef,

Soo dat ick wat ick ben haer willigh over geef-

Maerfoo Tryphofe wil dat ick fal moeten fterven >

Sy kan oock even dat van mijnen geeft verwerven i

Ick ftae op haer gebodt hier tot de doot berey t
.

^

Koom 5 doot my dien het luft , alsfy het maer en 10

Prin^effen allebey , wat ial ick my verfchoonen ?

Ghy kont , wanneerjé wik, my ftraffen of beloon^
1

^)
Brenght hier een rofe-krans 3 ofwel een vinnig'1

'

t

Want yi zy ick leefofilerf , ghy zijt het beyde-f
1^

Soo haeft Menander fvveegh , men hiet Tryphofe tp r

En die heeft eyen ftracx haer degen op-geftekenf

>

?!'^

En , na een droeven fucht , als uy t haer henfen g
r

,

Ontdoetfe voor den Ract aldus haer blcecken•&°

VVaer ick een lichcè-koy ofvan de geyle vrouwe 11 '

Die uyt een krielen gert de vrijers onderhouwen >

^
Ofwaer ick van den hoop > die $ ais het haer g^va

Rijt fpclejiin het lant , en ganfche nachten mak >

Soo woud' ick mijn verdriet met ftille finnen dr^J
^

U

En hier aen defen Ract mijn droeflicyt nimmerM



fckkr
T W E G E T R O tl Ti
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,

Maer nu j
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.
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,

Soo
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,

0m c
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1
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K cn
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.

vethetfvveerc -

xSi/ venc
l
ul

i
c^ldi

c
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V
.
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,

^Ce
°-h p*

Cr
' 0Uve"£nuym , op-fnapper , venus-jancker

,

js
Ee^^S^'ture-luer, luft-foccker,lcckcr-tant,

j

r

^cl,br

Ver
' oppcr-fun, trou-hater, lanter-rant,

VVe
ere°b j

hoere -vooghc
>
gebuer-ftier, maeghde-fchen-

% Styx
,
y
^
e son , by God den herten keader , (der

,

h öat m"y

Cn
*vvarccn poel , tot uwer ftrafgcmaeckt,

t
3t

nL
gC

.

en dcrtcl vvicnc voor defen heeft geraeckt

,

Sn, .,^ krielen bnnf U4„„
^°ythP ;

Cn bouf dc leden quam beftoken,

ot gh ^
eghdcn vlies in my en is gebroken

,

K ^bt
U

'

ky s toc mywaertsliebt gewent

,

P

°
lllj

beül r

t0

5
verdricc

i mii
n teere jeught gefchent

.

\
VviltC h l"

Vverck' kom laetdé deugniet knielen

,

I

s dacr 0°\ rVVCCrt Van ftonden aen vernielen

.

Vv dien m
gc êyc

'
Mcn docc het rccnt te korc

»

Of?ê»ctd
C

n-
terftont n« fchendigh bloet en ftort

.

rJ
belstLfl §aft alhier tc voorfchijn halen

,

S rech.tcr

fl°c » cn oude leueen talen !

r Wta ct nict al vvat de bouvc fcy r -

tk vm f

§C
,

Cn ander not » als flcchts een loos beley t

.

h'
Vrernr

-
iier j-

,
'

Vremt > dat ick hier rofe-kranflen

,

eden fic , dic fchijnen als te danflen

,
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zS4 TWEE VERKRACHT.
Dat hier een jonge maeght vvert in het fpel gc

^raC
,

'

Die met een vollen mont hier feyt , te zijn verkrac

Maer gaet des niet-te-min in rechten openbaren

,

Dat fy met dcfen boufgenegen is te paren

,

En dat de rechter felfs hacr niet beletten kan

,

Den vuylen onverlaet te noemen haren man

.

O fon keert uwen loop , en komt by nachte fchijnen >^
O nacht verkeert in dagh , en doet de maen verdwijn

De fomer ftorte (nee , de winter jeughdigh kruyf

»

Het aertiijck geve vier , enfchiete donder uyt*

Laet al wat immer was fyn eerfte v vefen breken • ^ ,

Hier komt een jonge maeght voor haren fchenderT^^ 1
'

En ey fcht hem tot een man . Hier komt een tccte

^t
t

Aen wien een maeghden-diefin volle daet behaeg (5)

Hier komt een teere maeght , die wil haer fchender
1°

Die wil een vuylen boufmet reyne bloemen k roC,I
?

eI

Jn$

Hier komt een jonge maeght , die biet een rofe-*r'

Aen defen onverlaet , een (chuym van alle mans

.

Maer dat is niet genoegh , fy wil het recht beletten j

De fchande my gedacn te ftraftcn na de wetten y

En dat op defen gront , vermits de roffiaen

Heeft hacr benevens my oock oneer aengedaen
•

VVel hoe 1 fal dan een boufhet leven hier verwerven
>

Om dat hy tweemael doet daerom hy dient te ftclVC

Wie eene maeght verkracht die is voorfeker doo
1

>

Endefefchentcrtvvee. ishy nu buyten noot?
fl!

Sict ! wat een vremt befluyt . de fun die wort het

En even boven dien een jonge maeght gegeven , ^]
Om dat hy tweemael doet , dat (vvaer het eens g

Hem door een feilen beul ter aerden foude^en
\
(C^

V Vel neemt dat onfe fchroufeen man-flagh had be
^ (

En fchent daer na een maeght , fal hy noch efter leVc
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twee getrout. zs^

Om4 °ntvVaPenc zi
i
n > de rechter zijn geftitt

,

Vo0r mv

^

e
?
n dvvak maeght hacr (chender trouvven-vvilt ï

D e a r ffY
a

' verl°fals fchender moght verwerven.

Kan j
Van net quaet , voor eerft by hem bcgaen

,

^dicn he°°

r
^Cen tvveede feyl te nictc z 'jn gedaen

.

Ofvan h

1 at

j

dcrs gingh j wie (bu het vrouwe fchenden

Sal n,

et

J
tte

^ant ofvan de fteden wenden ?

Stracx

1 C
?
im^c Douf» vvien dat ny oock vefkracnc i

t ^theef l
bovcn rec^c cn Duyten onk macnt ?

Et
ipl

CRen

C h
y ["ccr te doen die vrijfters wil fchoffieren

,

Als^ De
iagh ontrent de jonge dieren

,

r\

^n dan
^ ^VVacr ny ^an) maer vrou en maeghden fchent

,

t
ie C'l iiem^

5
°m een floir van minder adel fcnt ?

eVen bo
mCUCr daet in allc dinSh gerieven »

S°° Wfil K°
^ Erouvven nem helieven

,

V
Iae

1 is d
maCr Cn

*Preeckt- Siet,vvat een felfaem ftuck

!

D
3er

Oech

r

? C VVCgh tOC ĉnand
'

en ongcluck

.

aCt
lc
Yt o

tS> Cn VVeec niet k°e
>
eê bouf*al vvi^cn trouvw,

s*et VVat

n

e

S m°yc vvet , de lincker is behouwen

.

V\
c °Hc ^roote deurmen nier ontfluyten fal

,

V
ae* , v*

!

Verdriet
>
tot enckel ongeval

.

bCQ
ermeynde broyt» «n vvoort heb ick te feggen

;

k ^ufK?0 **°*» gny mooghtet weder-leggen :

M °r Qiii

my vcrkracnt
> °P dnt fyn vuyle lufl

0
er
ghy hik

Vcdorcn cer fou vverdcn uyt-gcbluft
j

h
at

d

oor (
5

nacr aIlcen dit vuyl be
)
agh gclcden »

S
eW h f

ftraffou vvc^en aen-gebeden

.

V
i

k VVas he

n°yt Sefocnt mct u te zi
j
n getrout j

macr tc docn
'
dac ghy hem [offcn fout *

nad l
gevIey de rechcer *°ut ontrecken

,

crhant u domheyt fou begecken

.
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tU TWEE VERKRACHT
Maer fchoon ghy wacrt fyn wij f„en dac het mocht

^

Gact denckt eens , flechte duyf, hoe Cal het u vergae '

Hy voet een geylen brant in fyn onkuyfche leden

,

Hy is Cgelijck het blijekt) met eene niet te vreden

,

Hy heeft in korten ftont , en fonder tuf&nriiacht

Twee vrijfters aen-geranft , en om haer eer gebrac
^

Wat fal 't hier namaels zijn , als ghy hem fult vervel
'

Hoe fil den flimmenguyt alfdan den bouve fpelen ?'

Mijns oordeels,dwafe maeght, u naeekt een gr°
ot

Dan hoe het u vergaet , dat ftuck en raeckt my fllCt
'

Ickfou oock tot een man mijn leden konnen vou^1 '

En in het echte bed wel foecken mijn vernougen ;
l

Maer trouwen door gewelt, en paren uy t bedv

Daer toe verftae ick noyt mijn leve-dagen langh-

Maer dit is mijn befluyt , ick wil mijn finnen geven

Veel liever fonder man als met een boufte leven •

Men doe gelijck het dient , het is om nictgeleyt

,

Gewelt en is geen wegh die my tot vrientfehap
[e

'

Maer hoort my noch eenmael , dit heb ick u te vra?
e

^a ?

Wat maeght is oyt gefchentdie niet en plagh te

Voorwaer,die vrouwe-kracht met ftillen mood

Men fegge wat men wil , ten is geen rechte IïïaC

^c0 ,

Maer ghy , o weelde kint , hebt noch al vremder tre

Ghy klaeght niet van dé bouf, maer pooght hé voor
^

Dit fluyt doch niet een fier , en daerom fegh ick n

Dat al u ganfeh bcleyt is niet als flim bedroch-

Maer al u loos bedrijfen kan u geenfins baten ,

Ghy moet doch aen den beul den vrouwen-fchende

'T en is u beurte niet met hem te zijn de bruyt , t

En hoort daer op een woort , alleen maer tot be

'T is fekcr defe gaft heeft eerft: by my.gelcgen , u

En 't recht tot fyne ftrafis my alleen verkregen .
V
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'
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P c > en voor den rechter ftaet

,
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ght voor fyn vcrvloccktc daet >

^dc acv |

1 beSniP » de poorten open fetten

>
l
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C

.

Ught in haren luft te wetten

,
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Cn roof

' cn al in vollen brant.

Ï
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^IT )
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^
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°tften
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C
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S> h
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" ^^«ftisduyfent af-gekcert.
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V
f
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,

6 lPteck een ftaegh verdriet geleden 7

Haer



t SS TWEE VERKRACH T

Haer ziele lagh en jough , haer vvefen is gcftoort
:

. ^
Dus met Tryphofe fvvijght, foo neemtfe ftrac* 1

Hoe lange (felle maeght) wilt ghy foo vinnigh ipte

En met u vvrcedc tongh ons in den boefem fteken
, t

Ons dmeken inde ziel? Voorwaer ickbenbeic

Dat ghy hier onderneemt dat geenfins en betaeitn
•

Ghy komt hier in den raet , en toont een blooten d<=ë

En toont met u gelact waer toe ghy ztjt genegen •

_

Men hoort dat u de tongh gehjek een adder Itee

^
'T isbloet al watje roept , en wrake dacjs lpree

flJ

Voorwaer het vinnigh ftael en is geen maeghdeW \

VVy zijn tot fachten aert en foete min gefchapen- £
Woont in een vrijfters hert maer fpijt en encke^
Segh waer dat foet verdragh en liefde vvoone0

lek werd' van u berifpt , dat ick my kom vertoo^

Meibloemen aerdigh kruyten verfe rofc-kroonen-^^-

Maer fe^h kan oyt een maeght voor haer yets b ^
Als datfhaer leden cjert met kruyt en jeughdig v

lek wil een edelman uyt harde banden (laken

,

En wou van defe plaets een bruylofts-kamcr mak
e

En vetten even hiereen vvettigh trou-verbont >

,

Indien my van den Raet dit mochte zijn gcj
ol?

p

Hier na ben ick gekleet , en in mijn ganfche vvfl

En is geen gramme fucht , geen overmoet te lelc^ .

Mijn kleet is na de lacck die my hier komen do

En na mijn cierfel is , foo is mijn ftil gemoct • ^jjt

Maer ghy , ö vinnigh menfeh , en wilt geen rotf^

,

Ghy wilt een vvrect fchavot hier onder laten tcc
j,,

Ghywilt een feilen beul hier brengen aen den ,

Op dat hy menfehen bloet als water ftorten tfrv^

Wie ons maer beyde fiet die kan terftont ontde ^

VVaer heen mijn oogh-gemerek en uwe mme 11



aren zij c.

bemnaer herleven,

Ên vvati ,

T W E E G E T R o U T. *
Dac ftcl i

tCr vouö^z * en vvatmy becer ftaet

Maer
icj^

acn
'lec v°kk en aen den ganfchen Ract

.

Mac r ^y
l

e

^
VatCci"fchort. ghy zijt van hem gefchonden

;

Sic /ac j

C mccrder luft in mijne jeught gevonden

.

Dati k K
CU ^C ^nooP •

hetisugrootefpijc-

Ghy
cyrV kever was , en ghy verh

Nicco^7 h
J
m nu Jcn hals , en ftact hem

En
ftr

°m dac fyöen brant in u niet ml en ftont,

? d;
>n ü

C

r
Ccn nieu vcrmacck in mijne leden vont

.

0rH u v

C

dT
^een cen rit*<aer mocten derven

,

öatv,
tllIcnniicfyn leven moeten derven?

h
ö c rec?

er c"* 'felfaem recht . voor my , ick fegge neen

,

?
e
gunfl d

°

ns noorc en is geen narde ftcen
•

Ctl

zij

lC m°et clcn naet na reden overwegen

,

!
ck lieve

C

a
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pi >s bet

1

5
renge maeghc » dat gny «n vollen hact i

laet

.

VVe
et

f

v

U °
P dc Vvcc

- vvel lact hacr woorden lefen

,

*~Ct

°P ha

m°et ln tOC mi
i
nen voordeel vvefen

.

fc"

^acr
vvic^

rCC^ rei1
gront » cn onderfoccktfe vry

.

Öf^ght fd
° ?°gn~gemerck dat is alleen voor my

.

J^fch K«?
US

.
yl hct rccn0 aie magh haer fchaker trouwe,

0 Vls
» vv

c menIcn dientom den hals gel

ÏS deft
tgh
7

aüecn
'
ick liet L1 felIe finnen

'

^c t
jck ,

acndc voet , het vinnigh ftuck beginnen

.

° d*t het*
CVcn-fclfs gcll

Jck als ghy ontfehaeckt

,

n> die n
CygCn VVerck O0ck my ten no°gnften racckc

•

Vvil
nicc i ?S U

'
heb rechc te mogen kiefen

,

qat d e man het leven Cal verliefen

,

O Ick



29o TWEE VERKRACHT
Ick foecke trooft en hulp voor mijn bedroefden va* *

En wil dat echte trou my weder eeren fal

.

Wat raet in dit verfchil ? kom latet overleggen

,

Laet die het recht verftaen hier op haer reden feggeft-

Hier is , gelijck ghy fiet , alleen een edelman

,

In vvien dit bey gelijck geen plaetfe grijpen kaft •

Hy magh niet zijn gedoot, en efter blijven leven

.

Aen vvien fal nu het rechtden jongen ridder geven ? .

Haer die fyndoot begeert, ofdie hem trouwen^
*

Mijn heeren , foo ghy fiet , het is een wijt verfchil»

lek wil mijns vaders huys en defe ftadt vermeeren ,

En mijn vervallen naem door echte banden ceren

Maer defe juffer haet de naem van echte wijf,

En wil een edelman doen brengen om het lijf •

lek ben een eenigh kint , den ridder van gelijcke

,

En fy noch boven dat. Ift reden dat ick vvijeke ? .c

Sal haer kop zijn gevolght die foo vvijt-mondigh
j

En voor de ganfche wet foo vremde rancken dflj

Ach ! foo men in den Raet haer voorftel wil gelood

>

Men fil dan onfc ftadt van menigh huys berooven ,

Men faider drie in een gaen ftellen buytcn raec >

Men folder drie gelijck gaen ftellen buy ten ftaet -

' T is feker dat het recht (als twee verfcheyde faken

Niet t'fimen konnen ftaen 3 noch effen zijn te m^eï1^

'T is feker dat het recht den fichften middel kieft 9

En dat het hartfte deel fyn feilen wil verheft

.

Soo ick nu defe fchult den ridder wil vergeven y

En dat ick met den man genegen ben te leven
1;

In blijdfehap > in verdriet > in vreught , en fvvare \n

Wie kander van het volck > wie kander tegen i l
)

Men heeft hier in het lant by wijlen goet gevonden >

Dat fchoon daer eenigh man in ketens was gebond
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öat h
Scln^hc wet geeygent aen de doot ,

Dat fiok

Cm CCn
'
on§c macght mocht trecken uyt den noot ,
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,

*a kief

0 r° ĉn,"^rans den droeven vrijer kroonen

,

S0o jj

Cn
,

tot ^acr lief
\ en als het was gedaen

Men
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,

En, flet

C

|

C koorden los , men hiet de banden (laken

,

Qeca
*^e

^

n vinnigh fweert en mocht den man genaken

,

Die v

CU
.

^e ftrafte doen 3 ter eeren van de maeght

,

§u nft°al
ktfldigK hooft den rechter had gevraeght .

^Ct kan r
S Van oucs ccn man cc vv^cn trouwen

,

En dj^
11 ^n bcui van ftrafFen wederhouwen

.

Vy,
lSmcnighmael voor delèn hier gefchiet

;

^dien ee^

0^00 ^1 Suntmen my nec eygen voordeel niet ï

^°ori $ f man een vrijfter vvert gegeven

,

ï
js

\ y aen de maeght geen moetwil heeft bedreven

,

Vy
an

e en dac ccn man om mijnent wille leeft

,

t m y ^oor gevvelt mijn weerde maeghdom heeft

.

n a l mii,

Ct
°nSe val ^racckt in defe fchande

,

% d0e

Vr
/
Cndcn zl

J
n de bcfte van den lande

:

I

^at »hy
et recnt gevvelt, ghy doet de vvaerheyt kracht

,

F

ckb
cri

b

v ^
mi

i
n Ccere jeught hier voor de wet veracht

.

Hben g°edcn lof
»
en even quade tongen

K en b
miJnen naem voor defen noyt befprongen

,

l
^n

^ker

11

f *
icnte~koy » °fvan den Hechten hoop

,

h*
1
*' Het n'

C

n°
n drocgn mi)

n eele noy c te koop

.

^nieh
6
j°

Iant
» laet al de buren fPreken >

My
ftaS edc,man > door heete min ontfteken

,

Ia
^ dac om

tCI

?
dlenfte ftont »my hingh als aen het lijf

,

0
defe

jon t
tfOU ' en nicc om tl

i t
-verdri

j
f

•

^ u
^ct b

Ŝ
(
ick moet het hcden%£en »

eter gront te mogen vveder-leggen )
Ö o i Die



\n TWEE VERKRACHT
Die heeft my langh gevrijt , eer dat hy oy t beftonr

Te foeckcn uwe gunft , te kliffen uwen mont

.

Wat heeft hy mcnighmacl om ons kaftcel gereden •

Wat heeft hy al gedaen ! wat heeft hy niet geleden-
^

Men hielt dat hem de geeft uyt liefde fchier verdW#
'

En defen onverlet hy liep een blauwe fcheen

.

Ick heb hem af-gefeyt > gelijck fyn vrienden weten >

Die heden aen den dagh op my noch zijn gebeten. ,^

'T is dan de vvaerhey t niet , dat ghy maer zijt verfcf

En dat ick als een floir word in het fpel gebracht-
^

Ick ben een eenigh kint . Laet vry het oordeel ftrijcN

In adel , eer , of goct en wil ick niemant wijeken

.

En wat de fchoonheyt raeckt , voorvvaer de fake ip

Dat u in dat geval maer al te veelontbreeckt.

Wel hout dan eenmael op hier voor het recht te *cr£

Dat ick door flim beley t het ftuck gingh vveder4cgg
c '

Ick mis in ware daet mijn eer > en hooghfte goct>

En 't is mijn diepfte leet , dat ick het feggen moet
-

Maer nu dit fvvaer verdriet is over my gekomen >

Soo dient het even-wel ten beften op-genomen

.

Eylaes ! wat fal ick doen? ick ben mijn eere quij 1 '

En ben tot aen de doot gequollcn van de fpijt •

Maer , fiet , des ridders bloet en kan my nietgene£n •

Ick fal hoe-wel hy fterfeen droeve vrijfter vvefen > ^
Een vrijfterfondereer , een vrijfter, niet een &

En dat is , na my dunckt , ai beter niet gevvaegh*
•

Ick v vil dan , foo ick kan , ick wil my gaen begeven >

Om liever met een bouf als fonder eer te leven

.

En of hy qualick gaet en my geen vvoort en ho^
tr

Noch fal ick eerlick zijn
,
dewijl ick ben getrost

•

Wat kan ick beter doen in foo verbofte faken ?

ty$'d

'T is wijfheyt , van de noot een deught te konncfl
0

'

V
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Maohk
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niet fo° hy vvl1
'
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.
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l
ua 'ic 'c niet vermoeden

,

Te
V ne gunft mijn fchade lal vergoeden

,

Etida^

Cr
.

riu ^n behoutmy veel nioeyten koft

,

T
is

l
Tni

)n &cht gemoet hem van den doot verloft

.

li
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5

i'

na mv dunckt , de dochters der Sabijnen

Als^i
beleytgelijck te mogen fchijnen

,

{S def
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,
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h Mao^ j
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J
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,

Sh,V°
cn
Se,i
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^vVilt^fH
U merc^ j gny vviket nietgedoogen 3

Maer^ *
en aert voor al de vverelt toogen

;

t.

CS 3 niet-te-min dat ghy my niet en jont

£

leta
's tnÏÏ*

c
?
vo^cn toe

1 a^cen °P dc ên &ront '

11^ Hal
is een vonnis uyt te fpreken

,

$o0 v

'

Vo

an
gh beraetde ftemmen efter fteken,

b
^an

fch°

6 ^an^e zie* 5 die voor den rechter ftaet,

^niok "
,

vvet
> gebout op goede reden

,

ct4h ëebruyckc in Ü de naefte lieden

.

\3 Vvjtcj V
S 0Ver" a l van goedertieren aert

,

t)

e
^eti

attVvijflèlisdaervvorteenmen(chgelpaert.

I?
n dij f?

S

?
ut
gebruyck heeft u en my gegeven

,

£
l lcven r

ho°^Wé1 werden voor-gefchreven

Vv
«itter f 1
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*
na^ ^Ct °ns behaeght

,

£ir kgo-tme Se^hien dat vvort hier nu gevraeght

.

'
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\°^cnniont: De fchender dient tc ftervenj
iqeel: Hy moet het leven erven

.
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:m TWEE VERKRACHT
Soo is dan tuffchen ons een wonder harden ftrijt ?

Dies is Menander los en van de doot bevrijt

.

VVatifler meer te doen ? wat ifler meer te fegg^ rl?

V Vat houf ick wederom u gront te weder-leggen?

Ick wil het echte bedt , dat rijeken doet beftaen \

^
En ghy het bloedigh fweert , dat landen doec verg3

Wel acn dan tot befluyt , ick fal een eynde maken >

Hier is na mijn begrijp , hier is wel uy t te raken

.

Ghy , wat ick bidden magh , doet hier , ó wijfen ïv

Het befte voor de ftadt , en 't nutfte voor den ft^c '

Soo haeft Iokafte fvveegh , men fagh de lieden vvoel^

Schier yder , foo het fcheen > is anders van gevoelen •

^.

Deen houtet met de maeght , die met naer tong^ ^
En d'ander mette maeght , die voor den jonckef

4

Te midden uyt den hoop daer quam een ftemtne ^jfi^
1

Die wou , gelijck het fcheen , het fchuldigh hoofc ver ^
Breng vvacker (was dé roep) breng hier ee bloed l£

Wie jonge maeghden fchent en is geen leven

Een ander wederom , die anders was genegen

,

Die toont wat hy gevoelt , en roeptcr hevigh iegen '

,^
>

Onthout u, vvrcede beul > hier dient geen hang^"
11

Hier is een ruftigh quant , die vrouwen dienen k&

Hier op Coo gaet de wet de hoofden tïamen fteke*1 >

En in een ander zael van dcfen handel fpreken

.

Hier vvort in aller ernft ten naeuften overleyt >

Wat datter is gedaen y en watter is gefey t

.

Na langh en veel beraets , Tryphofe wert geprefc*1 *

Iokafte niet-te-min den vrijer toe-gevvefeh

.

Doch onder dit verftant , dat fy verhuyfen (al >

En nemen haer vertreck in feker ander dal.

Soo haeft als dit befluyt is by de wet genomen > jj

Soo iïet men op de zael terftont een priefter kom crl
>
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Dc wee , na goct beraet , die heeft: haer die gejont >

En vry ,
gelijck men hout , niet Tonder vaften gr°n '

Dc feeft die vvort volent met wonder groot vernotig

Men (iet het defcigh paer haer geeft en lichaeni v0l,S
e
^'

Niet , als een jongen hoop , door grillen van de &[ 1

Maer door een wijs beleyt en met een rijpe fin •

Sy eert haer weerde man , vermits het trcurighlevc»»

Alleen uy t fyne gunft , is uyte fmaet verheven

.

Hy viert haer wonder feer 3 om dat de jonge vrou

Haer droevigh ongeval te fachter dragen fou

.

Men lagh uyt dit verbont een van de beite paren

Die in de ganfehc ftadc of in den lande waren

;

Soo vreedfaem is het volck , foo wel op een g
eP

a

^ft.

'T is net en fuyver werek , ais deen hant d andtf v
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1 föW£?aifeh die «n ander
te
" ee„? d* by

h
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W
f
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' Ofveman
, fWZ ckern5j" eenbeflapenvrijfter

Sic? 1 Ofee^
en ka» «n vierde

emant
- . rijfter

,

vemant mifbruyft

;

men kan een vierde be-

b^n te'^m openn .

c°wtifane ofdie met

b<>*en? lck g^n heeft ghe-

Sge
de 2iidet n

ea
/n "merckl»ge > Of

eenrj4^"iere y" d
,

e vou-periïon een% o te verku
1
.
h°»welick zy , een

^^'Uden^^n.enofdebver-
H lek

8eve"
dailiSen vetbiddinge

bede

CSlfle
- Maerin'tver

Kï'de'C f

fe vrageUie

denckir
een fef

*ht,h

enjongcüiiangefeyt

my noch te

die hier

van

E N D E

A K I N G E.

kan werde by viijfters ofvrou-menfeke ont-
fchaeckt te konnen werden

.

Soph. Gevviiïelick> weerde Philoga-
me, indien wy aen alle defe ghefneden ftof
fatfoen moeten geven, foo hebben wyvry
een langen tijt van doen.

P H i. Maer, weerde man , als het u ge-
lieft, foo kont ghy het werek wel wat ver-

korten , iadien ghy (in plaetfe van een langh
verhael van reden te maken ) fonder grooten
omflagh, kortelick u gevoelen op yder ftuck

gelieft te openen

.

Soph. Indien ick u daer mede vernoe-
gen kan , Philogame , ick fal onbefwaert we-
len dien voet te volgen . En fonder langer

voorfpelte maké , aengaende d'eerfte vrage >

te weten , ofeen jonge dochter wel doet ha-
ren fenaker te trouwen foo dient voor eerft

geweten , dat nae de Romeynfche rechten

lulex duydelick is verbodé. want na de felve

en vermagh geen vrou-menfeh van yemant
verkracht zijnde , den felven voor haren man
te verkiefen , op dat alfo de ilraffe , tegens de
fulcke geftek,by de Overheyt geoeffentfou-
de mogen werden . L. un C. de raptu.

De Theologanten in Confilio Meldenfi zijn

van gehjeke bedenckinge geweeft . want de
felve hebben aldaer vaft geilek , dat de gene
die eé vrou-menfeh ontfehaeckt , fleelt, ofte

verleyt , de felve geenfins ten houwelick en
magh te verkrijgen ofte behouden , fchoon
hy de felve naderhant , met bewillinge van
ouders en vrienden 3mochte hebben getrout.

Dan eenige hebbé het gene vooi 1/, is ver-
ftaen alleen plaetfe te moeten hebben, inge-
valle dat de ontfehaeckte te vore aen vemant
anders by trou-belofte was verbonden ghe-
weeft , latende anderfins en buyren dat ge\ al

toe , dat eë verkracht ofte ontfehaeckt vrou-
mehfehj indien het haer gevalt, haren fchen-

dertot een man magh verkiefen , omalfoo
haer eere eeniger maten te beteren. En daer

toe fchijnt te itiecken den text Deuter.z2.2S.

en de geefïelicke rechten laten fnlcx duyde-
lick toe (e.fin. de Rjaptor. Thomas tSiquina* 2.

(ett. qmjl. j jy. art,7.cui*JfintitHr tlieron. lui.

P CUr.
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2 9s R
Clar.§. raptor, num.

ERENDE ON
, f. & feq. Ende dien vol-

gende zijnder oock verfcheyde Parlementen

en hooge rechters die fulex by haer gewijfen

alfoo hebben verfhen

.

P h i . Mxcr wat is in u gevoelen het befte

te zijn in dufdanige gelcgentheyt voor het

borgerlick leven ? ] ck hebbe gelefen datter

eë feker koningh in Spaengjé is geweeft, die

in fodanigen geval ee fchaker met feker ver-

krachte jonge deerne dede trouwen, ende de

trouwe beveftightzij-.de, dede den gewel-

diger dadelick onthalfen. .Affljct. fuper. /.

part. cor>fl. regni. rubr. num. 13.

Sop h. Om foodanigen exempel uyt te

vindé en behouft men niet eens na Spaengjen

te revfen . Hertogh Karei van Borgoengjen

heeft des het merckelickfle hier in Nedeilant

T S C K A

pelnawerde gcvolghr,

,

en
s*sWL*r

los gegeven aen food^S
J^

ƒ

ftacn, dat een ontfctogf
heCftg [o0

wen de gene die hygc^beW^O*
dien hv de felve daer toe^ dat d ,

en wort nochtans ^^«frffii*

(00

goederen

den de felve gehouden

gene des rechthebbende

quam dicit cemmttmur «PF ,.^

hier ofte elders mochte** "„.peil

uyt-eebracht dat ergens gevonden kan wer- dat het een gefchofteia
fcnaKC'

den . want bevonden hebbende dat eenvan oorloft mochte zijn,nai

^ so^^0
fvn cunft-cenoten een eerlick borgers wijf wem foofoude aha3

•

j,0ir
en er

i

.f:11» \>«aa- r,»kr,rhf . mpi- KM^fi-P ft™., . hf r haer OOCK- " j ien' ,|,|

daer op

Tdieickva»-

weerde Sophronifce- rfff

lingh) en

onderfehevt te Wt

rendanckonteertvaneen h i0**#£
ftruyek-roover , ^tv^f^KvanUveni/ou^ha.r^^JJ
yemant

totiynen wille hadde gebracht , met belofte ftaen , ofhet haer

dat hy haren man uyt de hechteniffe foude is fulex te doen

laten , daer hy den felven ( wefende Gouver- openinge gedaen

neur van een'ftadt in Zeelant ) in hadde ghe-

daen werpen , en dat hy , in plaetfe van fulex

na te komë , den man echter in de gevancke-

nhTe hadde gedaen onthalfen , heeft den fel-

ven met drevgementen daer toe ghebracht > uuuaautn ^ - vyaiit j»v '

rt tc
{ï"

dat hy de weduwe van den felven onthalfdea heyt en foude
JJ

re1

^
1

*

mcnfch ?

borger tot fyn wettige huyf-vrouwe troude ,

en dat onder een houweficxe voorwaerde

,

dat fo hv fonder kindeie voor haer af-lijvigh

quam té worde , fy in dien gevalle volkomen

erfgenaern foude wcfen in alle des fetfs nae te

laten goederen . Ende, nae de houwelicxe

voorwaerde was geteyekent , en het houwe-

lick in fyn by-wefen door een Pricfter be-

veftight, vraeghde hy de voornoemde vrou

we
haer by hem gedaé was ? ende iy geantw

hebbende, dat jae , verklaerde dat nu hem en

de ] uilitie mede voldoeninge moefte werden

gedaen , ende dede hem dadelick doen even

loo als hy de man van 't voornoemde vrou-

menfeh te voren hadde gedaen. Sulcx dat hy

fonder kinders voor de {elve vrouwe overlij-

dende , fy dadelick volgens de houwelicxe leven in dien droevig ^gen^J^^,
voorwaerde erfgenaern bleef in alle fyne na- Anders, ten goede va^ vuy^n Ko^',

gelaten goederen . Lipf. exemp. r> wonit. po-

tit.ccp.*. de Jujitna quam princeps in fuisfervet.

Phi. Dat was voorwaer een ftrenge

oeffeninge van ftraffe,felfs tegens een gunit-

renoot van den Hertogh

.

S o p h. Het foude ontwijffelick beter verloré heeft in die"|
cr5?^ u

gaen, ingevalle m alle hoven 'tvoorfz.exem- Soph. W#^

3
nigenroeckclooi orm

, ,c «

ate nemen.
\ itia^

x%^
Maer indien ««f^cAK

is, foodani_

ren man te* nemen

neen

in hare

of fynuvernuegen 'hadde over'tgene een jongelingh te voie^^ge^ ji)^

by hem gedaé was < ende fy geantwoort den, en haer otte oritr
tje ,

-

e \ijf

fulex door ongedult va ^ * ,

doorden eenenoHedena^^,^,»
rnvaimoehtebeftaenbg^k^
foude foodanigen

vrou-n; ^^ ,

den geraden, bghliev

j hae.-g >r4^
den lelvé te vcrfeUW

,

< & 0^ ^
,ders,tehgoeaev^- vl.g

£n l

vue wennge van fodan g ^ ge ny
deeleïck beterte,wg;royt^ ^5,
liek,maerftra*edelchaf\^^PJ
Phi. Maer wat i

A
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ü>'^omte m

?%h be
?
tten

' vvettigh kint wert gehouden, ten aenfien ,

fVen
'

* /L SoedeGod de moeder , en niet voor een baftaert . Maer
H ]U

'
tnxgnum de redenen die ick daer toe meyne te hebben

enhebjegeenfms te verwachten. Laetons
weder komé tot onfe voor-geftelde vraegh-
ftucken. Hippol ad l. j. hem Divuifadl.
Cotn.de Sicar. loach. Beu(t. /.part. defponfal
num. s$.

Pm. Maer ick bidde u andermael, befte
Sophronifce, en dat voor het lelte, niet voor

-
j dat ick n noch

feggen op een fake

ons voor-nemen.
„ „ Vkttwn de Iodë gegeven

( van de welcke wy nu ghefproken hebben)
(onderlinge fiet op den tegenftant , die een

* £ W D e Ontschaki N G li.

in-

fpo

ffiT'

l#

f

4

lj 9

S ir\
haer

<*£ |°
n
k
?? rechte '™ght

^fc^ttS^2SWt

I
Van dc u'dcke w>' nu ^fpreken hebben

C*vï a
C

! *ott «ie n
°P v™yde Zonderlinge fiet op den tegenftant , die eei

fci*
tW?m°n «aré br, m

Van S
l

maeSht b,et te=en hec voorftel van de fooda-

' ^«fc^S'Ck^r^'' "Ig
,

e
' felve in haer eeregewelt foude

. .

c'ife,-,...j'CKbckent' fenfoo wil \é-A,™,y . i ..-? . r . u-
•i. ^^Ce^^kent^ Hnfoo

X r
/(WeB

f fevcdentext)

j».r-

„Mi>>>>>,tr W'fgedKn,

endi de ver-K i %U J hf
*ld<>

VtlUe
>
*n<" <*e ver-

?A v,
v°orefVP

let
8heft^ berden ,

vrou
V°0rt tc ««ge»w

f
Jbv- -

menfch g^eldieh-

K V'W' lPrP
beSee» te : erftaen ,

tC^^.^^oprde^tde

Willé doen
, ten evnde om de felve fchuldigh

ofonfchuldigh te oordcelen . Nufooiffet
gebeurt dat ick, onlang hs in feker gefelfchap
wefendc , aldaer hebbe hooren voor-ftellen
dit bvfondcr gheval , te weten , Of het ghe-
bcurde dat ec jonge deerne in eenigh kafteel
haer op-gefloten hebbende, ende aldaer in
ec opper-kamer weidende aen-gevochtë van
eenige haer eeie willende krencken, ende nu
in feker perijckellhcnde , door de geweldi-
gers over-vallen te werden , mits de deure
van de kamer bvde felve op de vloer were
gheloopen, of; feghick, de felve deerne

,

hebbende gelegentheyc om haer uyt eé ven-
fter te werpen ende affo door de doot de on-
eere te ontgaen , fulex vermagh en behoort
te doen , dan offe fonder fulcx te doen , dc

bê cn van dc jonge heden uyt-komfle van de fake moet verwachten <

S o r h. Wel , Phüogame, wat wert van
defe uwe vrage gheoordeelt bv het ghcfel-
fchap,daer ghy de felve hoorde voor-Hellend
P H i. Een uyt het ghefelfchap , weerde

man
, die hadde defe vrage voorvgeftelt aen

eé lhege hooffche iufficuwc, die ick merek-
te wel ter tale te wefen,en haer ftuck fonder-
hnge vvel.te Verllaenin faken die te voren al-

daer waren by-gebrachi 3 de felve vont haer
onbelwaert,haer gevoelen daer op te verkla-
ren , en fesde , des veifocht zijnde, datfe wilt
dat het niemant toe en ftont figh feiven te

dooden
, dat het felve een algemeenen regel

was fonder bepalinge • dien volgende datfe
beter foude vinden >in uien noot geftelt zijn-

^v
el trüt vverde;^'"!1

" IL wuu " de 5 aftc wachten deaen-koiülte van de gfae-HC et.
^ooi dengenen weldigers , ende de uvt-komüe van de lake ,

g n
kint na^ï!

460 noch
?
ls haer ^vé de venfter uvt-vverpende feker-

echten vooreen lick om den hals te brengen .

geweldigh
|gevaneéman,

- eIem« een volkomen
'SSby^r

«ytkanontfan;

vrou-
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300 Roerende On
Soph. Wel > oordeelde het gefelfchap

dat de juffrou qualick hadde geantwoort i

Phi. Dat en heb ick niet verftaen • maer

even-wel ick merckte datter eenige, en die

niet van de geringhfte,foo wat fchamperlick,

doch bedecktelick om lougen,en malkande-

ren op een byfondere wijfeaen-fagen jdoch

de redenen van fuicx en begreep ick niet ey-

gentück,en wilde hier op u oordeel wel eens

hooien

.

Soph. Wat my belanght , ick meyne

dat de jufrrou wel Chriftelick en na de waer-

heyt van het ftuck heeft geoordeek , als we-

fende daer in van een en het felve ghevoelen

met den oudt-vader Auguftinus. Maer even-

wel oordeele ick,datfebetamelicker, en , na

de ghelegentheyt van haren maeghdelicken

ftaet , beter foude gedaen hebben > in gevalle

fy foo bekommerheken vrage ( wat haer aen-

gaet ) onbeantwoort hadde ghclaten . Daer

1'chuylt foo wat in (nae mijn ghevoelen) dat

bequamer voor een maeghdelicken mont

voor-by waregegaen geweeft metftil-fwij-

gen,ofte met een heufche verontfchuldinge,

als de rijpheyt van haer oordeel hiertetoo-

nen . Ende dat meyne ick d'oorfake geweeft

te zijn-,dat eenige van't gefelfchap fcham per-

lick daer over grinneckten . Rationes contra-

fias i?i ca/té fit/*ili vide apud Camer. $*rt. 3.

Medit. Htfior, cap. 78.

P hi. Wel hoe 1 mocht dan de juflfrou

,

het ftuck grondelick wel vevftaende , haer

verftant niet doen blieken in foo cerlickcn

gefelfchap i

Soph. Wat my aengaet , had ick in

haer plaetfe gheweeft, ick hadde een eerbaer

ftil-fwijgen voor een vei ftandige antwoorde

op die gclegcntheyt in't werek gheftelt En
dat evcn-felfs konde wel met foodanigen

maniere van doen gefchiet hebben , dat men

bevde en haer goet oordeel, en haer maegh-

delicke ingebondenheyt foude hebben kon-

nenbefpeuren . Veel faken van foodanigen

ftoffe dienen by jonge maeghden veel eer

met fiüjcn mont , als met fprekcu , en beter

met een foe.t blosjcn , als met een fchérp-fm-

nigh verftant beantwoort te werden . Daer

en is noyt foo vrijen tijt ofplaetfe , datmen't

al moet of behoort te feggen, en hetftil-

fwijgen is al mede by wijlen een antwoorde ,

en v ry niet fonder kracht. Maer tot onfe

tweede vrage , die nu met ai de refte al hadde

beantwoort geweeft, té wareghy defe tufte -

vallen hier in't fpel had gebracht

.

Phi. Neemt my fulex ten beften, weer-

r s c B a K r » G
,P! miine»<ï

maerhoude mydeihalvena

bonden als voorde rette . Jer
,v - ,„

hier van , en verwachte
n^^^^aV*

fult goet vindé op de over 0

hier te voren ^n-ge^
1

"

rJdlfV
Soph. De tweede voo eX

f(

bemant welfoude doe" , JJWJ,cW-Wr indel
,f eendfh£

.,,t.
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van' den Raetf-heer n dde

>

eeng
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m
ckf%i

een anderen regens h*ie"
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nV&n~'jfflt<r

haem by de wijle
?
ie
; '

eV deC 1
A

fchonden te rijn,*
*
Jhjerggeg

uyt rijfendeongefche^ " hdonl^ p

gebleven-, en dat de f^ic^f^K
len deught desS^^^^M
ee„vrouwe,fchoonontfc»a ^ el,^,

haem bveen boofw.ch blcV
en>)

(
o

kan werden eerlick te g uden,*V
maeghdom te hebberglhvro^
nietoneerlkkte »)n^f^V^
tot een vrcuaen te nem » '

tot een vicuaeu » -

ge

gevalle de felve met ee»b - „

dewghden is begaett .

f
„ie V

Phi. Ickenkandat'tof)C
kb >

grijpen.endeenwee^^ ^in 'tvverek foude K° '
. n ,

,lV
P

,

dencktghelefentehebb| ^.J^
drkkdeachtfteanno

1
1 5 * ce*gfif

fonderlinghe vermitsfy^.y^

geweeft, ende dat foo
^e

ondeVlüigevoorwaetde
1

h3
riiii

maeckr,en dat de
j ckmaeckr.tndatae yy~- jcKt"' {fS^

en hadde geopenbafrt . v cr .f^

zijn gegaen :«.;iaeu
ck Jen fi , y

vry zijn Geh ;
ckh^

ef£lH;

V„ê

| a,

peper naderlianc
dcoe ^peper naderliant
dedeo ^rtV^fji

grooten kenn.lfe met
*

l hebben, en

kopaf-flaen. Jf
ten wijve nemen

wiUen

de felve
gefchondenis . ,lt

i ^ *

ter te z.jneene te ne»
e wf (t«y

den , als metto^^&^tl
ten eyndeals vore^"^f>M
engoWFf

h
;gfge^>^

werden meerwbgP,^»^^ #

ben,hoeDavidvlucl«
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^4 alth'ell r
e
'i
man

» te weten tot

SS^^tjfc^^diedefelveal
WtZclt>totn 'l

bX%h heeft behouden

,

'Vtrtl
k>totniH„V ën heeft behouden

,

Het ko
"inRh n - Va" SauI

'
En efter

\y*^ld?u met ernft °P Abner

*% ïebr
**t i

em wederfoude wet-

. ontn -i
V^crom bV David is

M.wlev*gedaen. b

S£ï' in tWgh en<oovvijfenman,als

a^W^? wil'en aen-ner

*eïï
^'e! ande^i

ee" d,ergelijcke gi

S-a */>«eb7.
S

.

ht'eitge?acn.
:he

ant

^C^aht1

;:

150^ ( fchoon fulcx

SftovV^f6
;

1
> ïïrêkken weet

©^fofc„ Jen raet Achi

tV5
«!>hu,", (ichóoniiücx

o t
^ë*hict,ul!edefelve

'udc dat'-om in bédeneken

^;>in,
• vcinaenioudebe-

bedde l
m
u
etM*hal geen ge-

heeft al voren

uh was omhein" \ i 'b" "* *° vi"
Ape

j hoe het daer mede

VO Ghv fi^f
ch ga^n

>^ weder

Wevt^lcU^hV^hoe
; n

>' toont in haer af-

I T S C H A K I N G E. 30I

fcheyt, ghy fiet den langen tijt die Michal by
Paltiel is geweeft , uyr allen welck klaerlicK
is afte nemen, dat de voorfz. twee onderKn-
ghe geleeft hebben als echte lieden

.

P h i . Soo fïe ick dan uwe meyninghe te
wefen, dat Michal by Paltiel , als fynhuyf-
vrouwe, voor een tijt langh gebruyckt zijn-
de, efter by dé koningh David weder is aen-
ghenomen , op dien gront , dat het gene by
Michal in defé deele is gefchiet,uyt dwangh,
en dien-volgende uyt gewelt is ghebeurt , en
dat de voorfz. Miclial mocht feggen :

Cr imen erat noflrum
, fi delsnita fuijftm

;

Chm firn rapta> mmm qn\d rit(i nollefuit i

Gewis ick hadJe fchulr, had ick mijn teere deelen
Wt lult

, of $<eyle jeöght van yemant laten Hreelen

;

Maer, fier,ick ben verkracht, en met gewelt ontfehaeckt.
Dus heb ick niet verdient om des te zijn gelaeckt .

En met ^Arnohio^ Non efl nocem quicunque

fpontenoneft nocem, quia delicïa firn delinqwn-
di animo non cor.jlituuntur

.

Soph. My en koomt jegenwoordelick
geen bequamer'uyt-legginge voor. Soo ghy
wat beters hebt , laet ons hooi en .

P h i. Wat my aengact , ick en wil u ge-
voelen niet fecr tegen-lpreken, weerde man.
Maer had ick in des koninghs Davids plaetfe

geweeft/oo en weet ick niet,ofick het ftuck
allbo fpude hebben konnen op-nemen , als

hy dede. Mydunckt ick ben wat vijferin

die ghclegentheyt • Ick weet dat de rechtf-

geleerde leggen , dat ingevalle ) emants ver^
loofde bruyt,met gewelt quamé gefchoflfiert

te werden , dat de bruydegom haer , om die
ooi fake wille , niet en vermag h te verlaten j

en veel meer heeft fulcx plaetfe in een wetti-
éhe huyfvrouwe . Maer in het voor-gefiel-
de gheval van Michal vinde ick al andere in-

lichten (Cypr.trafi. de Sponfal. cap.i3. §.+7>)
Maer of een man wel dcet , een vrouwe die
haer in overfpel verloopen heeft wederom
aen te neme , en ofoock de rechter de ftrafFe

iragh vergeven , daer op u gevoelen

.

Soph. De Evang'elifche kereken (feyt

een geleert man
)
zijn gewoon,den genen die

het óngelijck heeft gelede te vermané, fulcx
aen den ichuldigen peifoon te willen verge-
ven ; ende indien fulcx gefchiet, foo hout de-

rechter de ftralfe op , ter eeren van't houwe-
lick , ende laet den fc&nldigen los . Maer of
de felvc weder in bs-wooningè behoort te

wei den aen-genomen , dat heeft meerder
fwangheyt . 'T is waer dattfÊJeel fchrijvers

Jae toe feggen -

3
maer die zijn meelt van die

P 3 gene
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gene dewelcke de kleynigheyt niet en kan

werden aen-gedaen , als geen vrouwen heb-

bende» Maer weder andere > en vry deftige

lieden , zijn van gevoelé, Dat een overfpeel-

fter weder in te nemen, niet alleenlick fchul-

digh is voor de man , maer oockfchadelick

voor 't gemeen , als oorfaeck gevende aen

ontuchtige vrouwen tot onkuvfheyt. Indien

nochtans een man, na gedaen Ichip-breuckej

de felve zee noch eens wil bevaren , daer en

is noch recht noch regel van Godf-dienft die

hem fulcx is belettende,indien fulcx gefchiet

nae ghedaen boete , en met kennifle van de

ovengheyt. Maer die een onrechtveci dige

overfpeelfter by figh behout , woit verftaen

als een roffiaen van fyn wijf te wefen . Cum
uxore fub waledicio eji , inquit Hieron. Arnif.

dejur. Connub.cap. s* feeï. 9. mtw. 1.

P h 1. Maer wort in de fpreucken Salo-

mons niet onder andere ghelefen, dat die een

overfpeelfter behout dwaes is en godloos i

S o r H. 'Tis waer, lieve Philogame .

Maer behoudens dat in dé Hebreeufché text

die fpreucke niet en wert bevondé , foo wort

de felve by de fchrijvers verftaen van eene

foodanige die noch haren ouden naet naeyt

.

Tot welcken evnde Hieronymus fevt : Hy is

onrecht veerdigh die een onfchuldigt befchuldight ;

dwaes die een fchuldtge bihout

,

P H 1. Maer, om verder te gaen, ick ver-

wachte u gevoelen op de derde vrage,te we-
ten , ofycmant wel doet een vrijfter, by hem
te voren ghebruyekt tot fyn by-fit, ten wijve

te nemen,en fonder voor-oordeel van 'tgenc

u believen lal hier op te feggen , foo meyne
ick dat ghy fulcx veel min fult-goet vinden

,

als van eene die met enckel gewelt hier in is

mifhandelt

.

Sorii. Het gheval foo fhende als het

feWe is voor-geftelt , ende geen wet , ghe-

bruvek, ofte lantf-recht yemant tot trouwen

in dë voorfz gevalle verbindende,foo houde
ick het met die gene die het felve vooreen
iongelingh ondicnftigh mevnen te wefen -

y

En weynigh zijnder die foodanighe by-fitten

( figh eygentlick tot enckele dertelheyt van

de uyt-fchuvmende jeught hebben laten ge-

bruyeken ) trouwen, die daer over niet groot

berou namaels en hebben gehadt . De Poë-

ten hebben fulcx willen af-beelden doorliet

houwehek van Jupiter en Iuno , die buyten

echte te voren onderlinge haer lullen hadden

gepleeght. Sifowat eë huys tot in de andere

werelt toe bydfc felve wert gehouden , vol

oneenigheyt en yvcr-fucht. 'Tis als het

t s c 11 A K 1 N o £• W
fpreeck-woortfevt,Synvuy^ hth^

letten , Ickfprekemg^g^^
isghefeyt. Anders foo.^^Ugf
deerne met fchoone wcoi^ v,l

W
kernijen , en diergelijcke **&**

[(fi

.

ghebracht , en niet fclfe^ h
| >

locktgeweeftM^'X<>
danige niet ^f**?&*&
behoort de felve deei

"

r
!

e
f̂roU^n

i

S
n^

brengen door een wettig» £ *

in veel wel gheregeldelan^^Ap
ghebruvekt, enoockby^ g,f

.i-l

vaft ghéftelt . (
Mont*ff*

»v
' ^

vers de Wrgile.) vvat ovf*Jp

ghy dit voort-brenght>weeiu jong \J>
en daer op diené ïonghm^^ejfl
ters, wel te letten Maer f>e^
edelman ghekent die ceheci

g J
hier op hebbende (

als

vaftelick hadde voor-ffno** c?e^
by-fit hem tot een

wijrtoetc^^
felfs eenfodanige die ^xl%ofV
alleen,endaernaeenwi| ^ h^,^alleen, en daer na een^Jie gh^f
vvinftc met hacrlichaem f'Lde,!^
dat om redenen ,die hy «n> ^ 0* w
fyn vlecfelickheyt , die ^ ^
verhalé , mevnende^ln

lc &*\<A
ben de geeftélicke ™C*KkM^-I^ l
verdienftighwerck «>n " A J
eper» chtrttatis di St"°' ^«Ifi^

^
l'rtpof. Couvtr. p*rl. *• m$^

dien aenf.ene is^ftl^tA
ander ooghmerek ** h<^$
luften vertkoorde |ongJ| ;„

IP^K
felve rechten fien alle? >^ /icive rechten neu •«"--

iwer> .

op yemant die uyt endg^
te behouden en eemfc» nc<r^>
te trecken, fulcx aen de^ fifoL
degenedre by de f^flic^V'
mevnen te rapen, als n> J
MaerlbdanigéyvenSv^

e)te v.J,fl
c'

en weynigh ( foo ick mey ie ,

Phi. Mueenvvoort g
anders te trouwen . „ec"?

tf . Hf^
Sop m. Een

wen heeft vrv mede^"{m
de Hebreen hebbS eenW *,

vnmdtrM genacmt. ^go**',.,,^--,
viel van haren ftft n«^«J^
wierteerloosendeeenlJvAp

/f

Maer nae de woorden"
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fulcx gebeuren «? Maer kan'teenighfins ge~
sn oock tegen danck in defe gelcgent-

een man te dwingen om te'dcen het

NlcpoIein fyn k
lck maeckt den gene en kan gefchieden, dat dunckt my een van de

ÏSw h'* ouh; ;Ü
r

?
on

i
I?Sh5 op-nam . grootfte vreemdigheden te wefen , die men

kan bedencken • cn'tis mijns oordeels wel
gefeyt

:

'C' 5 te'n fe!v.
dt~Vader ciïyfift'mm defe

;

;

W4 e
-
Dde dienende : Ge!ijck

\ht JTe€t en wdtück is, die een

*\'nhyhe
J
rnbehout. De

een hoere

worden fal

Al is de vrijftcr flee^h , noch wortfe wel de bruyt ;

Maer wil de vrijer niet , foo is de vrientfchap uyt

.

n gev0 ?
°

1
S^eren niet , aatie iy uen ïeiven niet n

j[W
e

t}

van
' w^e Cör»- Tacitus drogh ofvleyende woorden tot haer lockte.

S o p h. Een vrou-menfch wert ghefeyt
een jongelingh ontfchaeckt te hebbé/choón

niet > datfe (V den felven niet met gewelt , maer met be-

UiL^e " ^ van
vt"w * âcitus ^rogh ofvleyende woorden tot haer lockte.

immers geen ver-
e ^tena r

ucicivc gccu x n 1. w ca,uji en Kan immers geen ver-

Le

ere
VerIo0

e van eenc die **Sn krachten 0 r̂e ontfchaken ( dat gewelt in figh

lt£-
J noCK rÜ

en hadde
> en dat noch

tQ
t

nicnoonhev- u— -
Ü> (iï

e^n po
" l

J
üonne yt > haer in dien

^>«^et

t
hou^^kkonde

V l\U>H™Tu>'ft 1* ctjlam dimittit

bren-

«1/ aut incon-

patienttus.

H C

^kl
ni0rif C*

4t*te M*'it»m inventrit

^>^dan erman ^

begrijpt
) ghefeyt werden , en derhalven en

mevne ick niet dat een rechter daer op foude
willen acht nemen in wijfen van vonnilTen .•

S o p h. In trouwen jae. Papo» in fyn 2 2

.

boeck in den 1 6. titel, arreft 3. verhaelt > dat

een dochter fchoon van haer perfone 5 om
foodanigen verlockinghe is verklaert geen
houwelick te hebben met den voorfz.jonge-

lingh . Een vrijftcr , feyt Papon , niet anders

hebbende als de fchoonheyt van haren per-

foon, hadde door haer aeri-lockende gelaet

het beleyt } dat ee jongh en rijck jongelmgh?

met haer eenH le
n

6 ^ eten f
Vra^e D

X
u te ^CI"de nocrl onder vooghdije ftaende , 1

\f\ nia
^h oef!*

0ock een"jongelingh houwelick hadde gheiloten . De vooghdeiï

h^w.^nfon j
C Wei'den ontfchaeckt van den felven jonden edelman ftellen haer

V 3 4Ldler °P a"twoorde ick

C dHr4eleeH 5 g<?%k niet alleen-

<SofU1^^^^ Maer

^L
kC!Q^ftl^A

e^e metter doot fou.

aen , om dit houwelick > als by ontfchakinge

ghefchiet zijnde 3 te doen vernietigen . De
lake komende voor het hoogh gerichte van
Parijs , ifmen bckommerto hoe men ditlluck

noemen fal . Om niet langh te wefen in dit

verhacl , het houwelick is verklaert 5 niet te

mogen beftaen > de vrijfter ter naeuwer noot

^
e gene die het felve fonder ftrafFe op haer perfoon ontkomen •

maer de moeder en^iaer helpers 5 en de No-
taris felfs , die de houwelicxe voorwaerde

^
> niet met de doot, hadde gefchreven , alle verwefen in mercke-

'VC ,bch
°orènt

b
5Chcyden^heyt Hcke Sdt b0et5,

.

Tot beflu
>
t de voolfz -

lean Papon, dat hier uyt blije kt,dat een manf-
perfoon foo wel ontfchaeckt kan werden als

een vrouwe, {perglojf. in. I an. C. de rapt u in

'verh. fponfam. in p. q»ét fuit opinio Uhan. Anti-

quiglojfatoris) en dat fulex dagelicx in Vranc-
njck alfoo wert verftaen

.

Phi, Voor my , ick en kan dat foo niet

op-nemen 5 om de redenen te voren by my
verhaelt • gelijck ick mede niet en wil ghe-
looveu 5 dat eenige rechters , rechtf-geleer-

den en naturaliften vvcfende , het felve alfoo

n fou-

%: h Sefti-aftV
Qe mener doot iou-

n
.

^^dal de felve,
Jkcn, ni

r*pl«ïlT2
tc m°gen beftaen.

och ont-

vver-

c
- ubi difftntientes

H>rJe<hf

kiU1
*;
ulcx

K^ien ?
Bhcnoemt

V5,gc> tein
dertCniSe gronden

?5l^*ouT, V
?l

derven

VK '^gecn^
"fch recht verkracht

'

'

ll
«e Itj, ,

en minftcn eenige toe-
Q
°chaeneéjongelingh
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ERENDE ONTSCH
30+ R O

foude verftaen .
.

S o p H. En wcrptditfooven-c met, lieve

Philogame . want daer zijn al te veifche

exempelen , om fulcx te willen loochenen

,

en dat felfs in vxtffteückc perfonen . Hoe t is

tot uwer kenniffe niet gekomen , dat nu 012-

langhs, jae felfs in den jare 1634- °P den

5 .
September het parlement van Parijs een

wijfdom heeft geuytet , door het welcke het

houweück van Monfieur , broeder des ko-

ninghs, ter eenre, en de princ,e(fe Marguerite

va T.otteringen ter anderer zijde, is verklaert

nieti<Th en geenfins te konnen beftaen, en dat

hertogh Karei van Lotteringé met Nicolaes

Franco ys des felfs broeder , en Heniiette van

Lotteiingë^rin^erTe va Palfburgh fyn fufter,

ter fake va ontfchakinge gedaen indé voorfz.

broeder des koninghs , gebanné zijn uyt het

rijck va Vrancrijck,met verbeurte va alle der

felver goederen < Soo ghy dat niet en weet

,

ïck kan u (dat wijfdom noch terftont doen

hebben, gedruckt tot Parijs in de Druckcnje

vanfvne Majeftevt.

P h 1. Maer heeft men wel oyt vanyet

fulcx in andere deelé van de werelt gehoort ?

S o p h. Ick fegge u , dat ja, goede Phi-

logame, en ickhebbe felfs weten ghebeuren

in Hngelant,dat een feer eerlicke, bevalheke,

en aenlienelicke jonck-vrou in hngelant be-^

fchuldight ïsgeweeft , vaneen jongengraef

ontfehaeckt te hebben , en nae ick de fake

hoorde verhalen, en foofe vers gefchiet was,

en walfer anders tufichen hen lieden niet om
gegaen , als dat men oockhier te lande voor

goeten eerlick foude gekeurt hebben . De
voornoemde jurfrou was te gaftegenoot met

haren broeder op een promoti-feeft van een

jongh edelman (
ghelijck in dat rijck veel

plagh te gefchieden ) en alfo fy feer meefter-

hekop ctóiuyt wiftteflaen, ende met het

fpel haer ftemmete vermengen, werthaer

op'tlefte van de maeltijdt een luyt toe-ge-

bracht , en met een wertfe veifocht , het ge-

felfchap met eé deuntjen te willen vereeren.

•Sy , hac eenige heufche weygeringe , begon

werek , waer in fy foo wel beviel een fekeren

jongen grief , regelrecht over haer fittende ,

dat cle feivcin't ai-gaen haer waer-nemende,

na veel tcrha.en lof gefproken te hebben,

ey ncelick fyn rechter-hant uyt-itack , verkla-

rende datfe in hem een man gewonnë hadde,

foc fulcx haer me chte ghevallen, hetfeive

fvn voorftel foo dapperlicK aen-dnngende

,

dat hy toonde , dat het hem ernft was . Sy

,

door dit onveuvachi gneva! niet w.e;>nigh

A K 1 Nt s c n a ^ * * -
«itte&^'rlo

ootfctwefcndc,cnonfcktf^ff .o

feyde voor dat rnaelden u de .

metdemeefteheuheyt^
terftont daer nae haren t>ro ^ vc^

0*

ont daer nae [^c\,ubcndc^
clc^

mer Wonder geroepen het> ,&
de aen denfelven haer"g^(*<u
raet,hoetedoen,ingev^

el ^ #raet, hoe te aoen,^ - W~~ u &
mael mochte voor-komc h

figh wat bedacht
hebbende ^ pg

fchoonhaer ouders met d ^ .

maer tot Londen ware"'
|^crdcn,

da ^1
als nu niet gehoort

kon&v*^^^
gevalle de fake haer nodj

' e W
mochte voor komen )^
meefte beleeftheyt W%tW%}*'
met dat vertrouwen ^Ze^f^
( vermits de fchoone

okdende, en dieven^ ,fu>p,

wederfigh en foude vertg
af-n<^

jonck-vrou , met den
{

gheftijftzijnde,
maeckte ^t'tf'

DV de hant te hebben;
"

fl
P
j£

aen-biedinge als te *01^d#>^
vrouwe gedaen,dje iy « ^ na <,(

s ptirentoi- 1
-

,,ke
,a'/.

flapende , wifte te weg- ^vim*
in 'dat rijck niet n.eu en »K ker >
nochdieneygendagh^ wgJ

'

g
in haer trouwe zijn t*\ far^fj
oock de volgende nach 1)fl

ey
e^

hebben ghemaeckt

,

g
niTO A^n daer na te

_
poc%ttc1

echte lieden,aen-gek^2.t gj ,^
van den voorfz. grtd'

v>«5^
Oxfort ghebemt «as ,

e ,
|ic

fii

ganfeh t" onvrede»^rfek^V
dc voorfz. jonge heden^,, ,tf^fy

een byfondere pfeae oX{t-h 0^\ f
opis gevolght dat de

v
yjn d m >

iS

p
beu?huidight g^lVi» d

Sf;^,
voorfz. is ontlphak.ne0tCH^2
den jongen grave

J

^

dende de omfta-dign^ J,

j

voren .sgefeyt^naean Jef[,p
op-gehaelt , en f»0^ >V
gelevdcr lage daer«P^ JU*

vooiü. graven»
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0 E Rende Ontscx.akinge.
— ernftelickwert

f^ fel
van &I 1

fake verhaelt werdcnde

*C 5^ £rM A
.

mWfideur van de0Cn
en an?

Ielver tijtveifchevde jonc-

^c^eah^ *onge lieden wefende,

^°ü 4fco,^
0men> vo<>ren regende

Vro>^cr n
te maken, en wert fon-

C.denupt. I. Ttt

"feh ? minftl |?
ltae)dat de voorfz.jonck-
r*ygen ouders eerft ken-^ in gefe*!
1 te doe» van de fake, al-

CttcCe ^eynden , fulex ver-

H ^licki k ?
' dat de felve ' 0,11 de

HctyehebK» taen werde" h'er "ibe-

ionfu. ' >ae dat de felve vermoe-A befcW'Kten fy niet en hadde

> oorrf» i

ght foude« hebben van
h*r vrn u ' vermits fyfoofchoo-

fc. tuchteloos hadde laten ont-

jj^. dfe oblig.

Soph. GKy fchijntde vrage by u voor-
gheftelr , lieve Philogame , aireede felfs be-

antvvoorr en voorden jonghman beflicktte

hebben ;en raifchien meynt ghydes wel ge-
gront re wefen. En even-wel ick ben anders

van gevoelen, en fegge , dar foodanigen jon-

gelingh ( ren zy de dochrer daer hy mede te

doen heeft anders va oneerlickhevt befèhul-

dighr kan werden ) verbonden is fyn belofte

na re komen,en meyne boven andere redenen

daer roe re dienen 'de volgende Schriftuer-

plaerlen , Exod. 22. iC. Wanneeryemant een

maeghtbtkout
%
die noch niet vertr&ut en is , ende

bsfiaepife^ diefa! hoer geven haer bruyt-fchat, en-

de haer tenwtfve nemen. Deut. 22. 2&.zr). Wan-
neer y<ma»t aen een maeght komt dit niet belooft

tn is , endt grijptf* enjlaept by haer , ende het vpotj

alfoo bevinden: Smfal die. dicfe bejlapen heeft

haren vader vijftigh Jtckel [ilvers goven , en falfe

^
af

iVlaer h
ten vvVve ^^ben , daerom dat hyfe gsfebendet

h >t
Clo

°pen1^ 1S e>ntelick daer beeft, hy en kanfe niet verlaten fyn hef-dage ,

^ydun,ckrverftaen re hebben,

%' oudere?'
h

.

et houwelick eynte-X 'J» 'ml
Ul den gracf voor goet is

>
H
?"o. Monerus tracl. de

s

e4>ls) n̂
*jn, daer op valt

maniere

rden onr-

(Q*t* esüflitutiojutit divini cum naturalè <cqui-

tatem& rationem in habeat ( etji lex Mofis noi

nonobliget) omnibns humanii traditionibüs de-

bet prdftrri. Vide late Bofil. Moncr. tracl. de

matr. tap. ir. num. & s. ) Mirfgaders op

fint
^eri nuPtias * Pa~ dar de weelige jonge lieden haer leeren onc-

»
or"m C(in(mlu contracla houden , en ror eerlicke houwelicken , niet

ror vuyle derrelheden figh leeren begeven.

P h 1. GewirTelick dar komt my ganfeh

vreemt voor, en is t'eenemael buvren mijn
;evoelen . Wel , ick wil dar eenigc van mijn
ennilTe mede deekn , die her wel fal re paffe

..omen . Maer noch een vraee , foo 'r u be-

jO ph. Js t mergenocgh (dunckr u
)

van defe ltoffe i

Pm. De vrage fal korr zijn, en ghy konr
u anrwoorde even alfoo maken , en fy vloevr

klaerlick uyt onie gefchiedeniffe . I ck hebbe
van mijn ouders wel gehoon , dat eenige

vrijflers eernjrs hebben beftaen ecnighe mif- ,

dadigen, nu rer doot veiwefen zijnde, te ver-

bidden , en de felve Ogh ror mans te veres -

fchen . Is de rechter uyt eenige lant-rechtén

ofre oude gebruyeken gehouden , foodanige

mifdadige aen de fodanige verbidrfters reïa-

ten volgen , en dat uyt gunfte van *r houwe-
lick , gelijckmen my heeft willen doen ghe-
looven^

Soph. Her is hier en oock in andere

Rijcken by eenige cerrijrs geloofr gheweefl
3

q Maer

^^feht
> hebbentoTeTven

VNe^<e^rfte
,
Sende

J
cle felve

—nen trouwen: en
eenfchriftelickbe-

K\ ^iniCftelt
' d« alle houwelic

l« Voü

C

J
0nS^mgh gehoudenV J'tevni

gen aIsvoren hem af-
1

cld
recken

> dan ofhV vry-
ers te mogen verbinden?



;üö Roerende O n

Maer de fake nae rechten onderfocht zijnde >

wertfondergronten redenen bevonden , als

ghy naerder kont fien by veifcheyde 1 echtf-

geleerden , daer van ghewagende , onder an-

dere by TirxqHtÜHs de ptxnis mtiig. condtif. s6.

Wel > dat is nu daer , Philogame, en indien

het u noch geen rijt en dunckt van fcheyden>

foo moeten wy nootelick tot een geheel an-

dere ftoffe vervallen , daer niet van ghewelt 5

niet van ontfehakinghe , maer van een uyt-

muytende toe-val van ghenegentheyt weit

gehandek

.

P H i. Dat is te foetë ftoffe, weerde man>

en wy zijn te wel gheieten om het begonnen

werek foo haeft te ftaken ; ickbidüe ulaet

ons over-gaen van gewelt tot liefde . En
ftaet my weder het lefen toe , als voor defen.

T S C H A K I N C t
h{Val

Soph. Wel,foou J *
fegg

e:

PhUogame, foo beginne «cK.c

H.,Jh* *3,

Dit va» e,n duf fal» .

Schoon geen van heyde» '1 ^
Hicnunquaviff»ag

rav

Phi. Wel aen, Tonder Ung
e

ick beginne

.
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V
HOVVVELICK

E R O O R S A E C K T
DOOR

DROOMEN.
F oy t een nacht-geficht , of vvech-

gemekte finnen

,

Den droom en fyn gevolgh yet gel-

den in het minnen,

Yet brengé aen de trou , ftaet hier

te zijngefeyt,

En daer is even nu mijn penne toe

^ — bereyt.

^e 0y^
Cr ^ou-geval , by niet een menfch verhandelt

,

St
act

^^flhs bergh voor defen heeft bewandelt

,

Vy
at

l

p
r Verhack te zijn, ten goede van de jeught.

geef
en ĉ'&cm is dat geeft de meefte vreught

,

mCc^e vmcht > byfonder als de reden

Vy
c|

VVllondergaen tot in fyn diepfte leden

.

T Ct*
1

5 Scc%^1 vo 'c^ > wy komen tot de daet

.

y^Vyjj}^ na dit verhacl , wat hier te leeren ftaet,

Hce r f P es drough den fchepter van de Meden

,

^1^^er van het lant en al de rijeke fteden

,

b ^tae/n
brocclci:s keir C dic Zariac*res hiet

)

b°
Ct)

vVas n & Ll^cn &room van Tanaïs gebiet

,

^ Van
d ^martcs

Pr*ns vaa ^ de groote njeken

,

, fc^

n "teilen golftot in het Ooften wijeken

.

nU VVC ^ ^aeght > had maer een eenigh kint

,

cght die geeftigh was en over-al bemint ,

'

q 2 Een



i08 HOUWELICK
Een blomtjen noyt gepluckt > een roofjen verfch ooö°

Van wiens vermaerde jeught vverc over-algefproken-

Sy was naer hoofïche wijs engeeftigh op-gevoet >

Van adel wonder hoogh , maer hooger van geittÖCt

Daer was een hollen bergh in ouden tijt te vinden >

Gelegen in het kalm en buyten alle winden

,

Men (agh hier geenen dagh offtralen van de &n y

Vermits het duyftcr hol geen licht ontfangen kon

.

De deur was fonder har om geen geruchtte maken,

En dat door haer gekir geen oogh en (bu ontwaken

.

Daer was geen ambachtf-man die met den hamer

Geen ongeruftigh hooft dat op fyn handel docht

.

Daer quam geen hagcLbuy gevallen op de bergen >

Daer quam geen donder-flagh de ftille veldentergen
•

Daer was een foete beeck die over keytjens liep >

En door een facht gefuys het oogh tot flapen riep •

Op't voor-hofwas een tuyn gebogen naer het zuy
d

Beplant met mane-kop en duy fent groene kruyden >• ^
Vervveckers van den llaep . geen hont baft op b

Geen gans ofander dier en queeckter op de vverf •

Daer was geen yver-fucht , geen ongeruftc forgen

;

Maer niet als ftage ruft tot aen den lichten morgen •

fl
jjt,

Daer was geen haet bekent , geen druck , of
var

Geen nare dweepcrij , die in de finnen bijt

.

Daer quam een dicke wolck ontrent het (lot g
c^£c

^0f

Enmaeckten wieder quam tot fluymer-fucht ë
cïlCv

o(ï
[h0
^

Siet daer een vreemt gcheym , daer figh de Shc?

Door vrou Natura felfs met cyger hant gebout

.

Door al het ftil verweck zijn duyfent ledekanten ;

Daer liggen op een ry fyn weerde lijf-trawanten >

En wat men droomen hiet , een wonder vreetf1
c
p

^

Dat bijfter fclfaem fpoockt en vreemde fakend



D O O R D R O O M E N. yy9

Maery
an aen het volck een blijden geeft verwecken ;

tykesu!"
°mrne~£aet en *s maer om te gecken

.

Vy
anc

* p
er ganfch vermaeck en is maer enckel vvaen

.

^ndCc |

}
^c ^aep verfchiet, dan is de vreught gedaen -

^
ttict

lU ycmants hert in bange droefhey t ftellen ,

Hen
?
Cn

gr°oten fchrick tot in de ziele quellen *

^acr 1

C yemants hcrt a ^s m^den in den doot \

^deef
1 S

^C ^acP ver
'°°P

c > ls hy buyten noot

.

Hert

A 15 donder licht om op te zijn gedreven

,

Ec
tlc

j

Ce

?^
lcn^hen kin t gelijek een vogel fvveven

.

ti^d i^cftfyn vermaeck ontrent de vvoefte zee ê

SdeeU
t gr°ene wout , en by het jonge vee.

11

<fcel j

° Ct
yemants hert gelijck een fteen verherden,

C

?
rtecn^gh menfeh een peert ofezel werden „

S
^et

is

> Ccn machtigh vorft . en vvacrom meer verhack ?

r°° Ve*i j
Cn kluchtieh volck dat om de geeften dvvaelt .V !

de dier~~
!

v

Cc
|
j

dleten zijn , die op der aerden leven,

zijn , die om den hemel fvveven

,

h £r
blom-gewas is in een luftigh dal >

fV^^haerbednjf^foo veel is haer getal.

^als ^

0lTl dc ĉn cijc , de prin^e van de bende,

Vact j
niet

§cmack fyn leden omme-vvende,An r * fyn gaften aen r Wie {al op defen nacht

Vv ^dc \

n ^°° r ^et k*nt 9
en toonen on ĉ macht 2

V^l^ h^lle-man., wie falden nicker maken ?

Gij

1
rc vo^ek en wie een prins genaken ?

Vy?Ct focta
Cn

^°n§c macgkc gaen ftorten in den Cm

l k
Gxl

ec

c Van de jeught , de krachten van de min Y

S Ccn^
J(

J

nghgcfclfyn liefftc doen genieten,

f\^
e
fal^ f

^hichthem in den boefem fchieten ?

P 3 ^ °r beftaen , ofgrooter wonders doen >

ers
> uy t het bed , op , geeft u in het groen

.

Q^q j
Op

;
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Ito m O U W E L I C K ^
Op > fvveeft ontrent de jeught , ofom bcdaeghde

^

Die eer > ofmachtigh goet y ofgroote ftaten vvenlc

Gaec handelt yder een , na dat het u bevalt ,

Terwijl de wij (te man op fynen leger malt

.

Hier op quam Soet-bedrogh figh toonen op de kan1

En feyde tot den Slaep : Geen fpoock en is beq^1*1

Te doen wat ghy beveelt als ick en mijns g
cWc

£

'

Laet my te defer uyrgaen fvveven door het rijc
•

Ick (al al waer ick kom gaen drijven vreemde ranc

De menfehen even-wel die fullen my bedancken- ^
Want fiet een Hechten bloet , een klunten aen

Die ftel ick uyren langh een grootcn prins gelijk

Ick hebbe left een bloetgeluckigh konnen maken >

Vermits ick maer alleen fyn leden quam genaken -

Hy was Alexis vrient een klunten uy t het lant t

Soo rouwen harders kint als ick voor dcfen vant -

Noch gingh ick even-wel my defe kracht vermeten*

Dat ick den kalen droes fyn leet fou doen vergden.

•

Hy lagh ontrent een feugh te midden in den

Out > fchamel , overftolpt van enckcl ongeval •

Ick quam hem door het oir tot in het breyn gefegcn
\

Ick (agh wie dat hy was en waer hy was gelegen y

Ick blies hem in den kop een foete dvveeperi] >

En ftracx was hem de geeft van alle kommer
vr]f

Ick gingh mijn vvonder-kunft noch vorder open

Ick nam hem uyt de kop de fwaerte van de jaren > ^jjjjfl'

Ick ^afhem jeughdigh bloet , ten minften nao

Ick maeckte dat hy meynd' een edelman te z*J

Den ftal eenprachtigh hof. het loeyen van de
bee

Dat nam hy voor geiangh van al de fraeyfte ge
ette

Ick gafdat hy de lucht als loet en luftigb p
recS

'

ïCCs •
jl

Hoc-vvelder van het vee maer enckcl ltanck
cD



Al D O O R D R O O M £ N.

»fèn,^chfr^ be^aet >
en bi

i
fter vuy! bekroo

^gitW u

IaShgeftreckt te belden in de rooien

.

h
Een

Ck!i
b°Ven dat beftoken door de min

.

Sktf ^ hc«* lagh die fcheen een koningin

,

I
ecn i

*" U1C "-lJCC" een Koningin 3
tl

|

VV°u do

0t

r
m geimc » en <l

uam tochem genaken

,

'

'? Bamk'
ontrwel den harder vrolick maken

.

H

J
'cWM?/0 (*Cn aim

' $ ^ct ^em ^aren mont »

11Qa?
6611 roos en nocb a

*

**oeter vonc
•

^acrwa

?
der aen

' om vollc luft te Plc^cn »

^fictd
n moctit

* vva*fer toe genegen j

4
Hac f

n CygCn ftont foo kracyder juyft een haen

,

PoDr
,° VV3S de flaepen alle vreughtgedaen.

Met Ct terftont
fy
n wuvve vingers glippen

.

Sw
ï[

Uyle fo§h dlc lagh hem acn de lippen

.

l^Yti
C

r
derauvve

S uant doorongeftuymighbloet,
'

0%fcht d u
bedri

i
fcen liane woonen moet

.

Sb Van a
"y rerftont den kraeyer mochte grijpen

,

ïeryv
5td

1 a°n <3en roePer toe te nijpen •

Vy Matll .

€ man bedrijft, 't en gafhem anders niet,

\p^k n

Cs tc meer fyn eygen wefen (iet

.

I
°«icU

11Jn bedrijf, en door mijnfbete grillen

foVer a j

Skmacl al wat de menfchen willen

,

\ffclc Vo!
yemant vvenicht

.
Dus geeft my nu verlof,

öf
plI

Nven
f

"
berSh maSh klcC™ eenigh hof>

Vy'8
en

tnij °f
Cen ^oc > or̂ °P een khoone vvooningh

,

X Jlt

n bedrijfontrent een grooten koningh

.

.

1
'is

niijn7 lrnmcr gae , ofvvaer ick komen fal

c.Pok«ij de menfchen licf-eccal.\* ll
'als c r^cnj ae menicnen Uer-getai.

KS vv^
dr°Sh fyn rcdcnW gefproken

,

1

nte dons als eerftmacl henen rok

.

Doch



}
n MO UWE LICK ^
Doch VVaer-droom nam het woort : O foetite vai b

Die al wat adem blaeft hebt onder u geboden , ^ .

Verquicker van de menfeh , die bange zielen i»
'

En moede leden ftijft , en fiecke lieden heelt

,

T is eenmael langh genoegh een mallen aert gedrev

En met den neus geleyt die op der aerden leven.

Ey.laetmyga'entevverckgelijckickbengenae
.

Draeght u van nu voortaengelijck het u beta^
11

^
lek weet een jonge maeght in hoogen ftaet verne

Die aen een ruftigh man is weert te zijn gegeven >

Niet in epn loofen fchijn , maer in de ware daet

,

En, foo het u bevalt, ick weet haer goeden raef •

lek fal een vorften hert tot hare liefde trecken >

Ick fal haer teere ziel tot fyne gunft verwecken >
fC

En beyd' op eenen nacht 5 en wat haer vordei"
c

Dat fal haer in den fchoot ten vollen zij n gcft°rC '
.

Laet my flechts heden toe , dat ick magh henen v l

*f|^eIi,

*K en fal geen jongh gefel , geen teere maeght bc
J^,

Geen malle grillen doen , maer dat de goden
v v

En na den rechten eyfch de menfehen vergen0 b

De flaep-god gafeen knick ontrent fyn lefte redei > ^
En VVaer-droom nam het aen , als ofhy vvas te

Dies tijt hy op de reys , en gafhem in de lucht > ^c$?

En fchooahy dapper fpoet > hy maeckte geen g

In 't holfte van de nacht , doen al de dieren fvvege

En ganfeh het hof-gefin in rufte vvas gelegen* ^
Genaeckt hy tot de koets , waer in

Daer hy geen kamer-maeght , geen licht ontr

Hier ftelt hy in het vverek fyn alderfoetfte ftrd
^ 9 *

Hy deckt de ganfche maeght met fyn gefvvinde
1

xffi

Hy fprenght haer om het hooft een wonder ^
Dat haer met vreqmt gewoel in al de leden «T



VOcht ri° !° ° R O R O O M E N. V]
a r

°ett h
kru

yPc dc macght tot in haer dicpfte finnen

,

En beef?
§ee^en °m , en leert de vrijfter minnen

,

En
, f0

t

?
acr ^ingen in die fy voor oogen fiet

,

^ v
°tic h°

^hijncn mocht , in volle daet geniet

.

^'nRn fvv

Craen Cen Decck metgefvvinde ftroomcn

ïer^-

j

CfC
?
ln ecn dal, en om de groene boomen ;

ecn bofch daer uyc een ridder
een% gelact co t haer de reyfe nam

.

WlfJ
lip

04
P^

etCf?
V°rft hct vvatcr

Suam cc mken *

S
ga4mk

§e
!
olgh baer fnelle

?
angcn ftaken

,

Nh°° Sccfti*?
y

.

d
f
maeght > en b°öt rTaer goeden dagh

,

in mi
c koom tot u getredcn >

Jn gemoct door uwe friflche leden

,

R r Vbeclt
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j,4 H O U W E L I C K

V beek is my vertoont te midden indcr nacht >

Daer ick in ftilte was , en om geen vrijen dacht .^
'T is ( ick en weet niet wie) 't is yemant van de go

^

Die heeftmy in den droom uyt hooge macht gebo

Te komen in het rijck daer ick op heden ben

,

En daer ick niet een menfch als u alleen en ken •

V mont, u geeftigh oo^h, en u bevallick welen

ls my te geener tijc by menichen aen-gepreien

»

Het is"een diep gehcym dat my de (innen drij»

»

En dat u foct gelaet in mij n gedachten fchrijfr •

Ick fagh u doen ick fliep , ick fagh u foete wangen 3 ^
En kreegh van dat ick High een wonder groot ver a v

Ick (agh u fondcr fien , en doen ick niet en fagn >

En doen ick in het bed en in het duy fter lagh •

N u doe ick indcr daet dat my de goden rieden

,

Ick kome , friflche blom , aen u mijn herte bieden
?

Ick vvenfch oock heden felfs , indien ick niaei e

Te vvefen uwen vrient , te werden uvven man

Maer eer ick vorder gae , foo dient het u geweten

Wie dat ick vvefen magh, en waer ick ben gelet

Godin , ick ben een vorft , oock van een machng

Soo datick even-felfs u vader niet en vvijck •
jj,

Siet daer een (choon juweel, geciert met rijeke

Wel duyfent jaren out , gehjek de vaders nieenen
•

Het is wel eer gevveeft een pant van foete min

Aen Tambos defrigh wijfdie groote koning111
*

Indien het u bevalt ,
ghy kont het nu ontfangen >

_

Ghy kont het > t mijner eer , om uwe leden hang

En ick fal inder daet en op een vaften gront ^
V trouwen dicnaer zijn , tot aen mijn leften

^

Met dat de jonge vorft het pant haer fchecn te g
^

Soo quam een dicke lucht ontrent het hofge<»
c



Ecnlu k

D
j.

° ° R D R ° 0 M E N" 315

S0q 1

cht die cnckel vier en feilen donder fchoot

,

^t<Ja
Cr

c ôetc ^acP van a^c menfehen vloot

.

^CnW
V°Cr^aer~droom weclr, en gingh dé vorft genakc^

Hje j. J

an dele maeghc een man verftont tc maken

.

Qe|: • even foo en met het eygen beek

,

%iXl ^
„\Y lr*et de maeght te voren had gcfpeelt

.

Vath °^ '
maCr C ^CC^ ^clt *S vcr^vvenen >

ö
ller

aer ln de nacht te voren is verfchenen

.

b
at p

V
y
as ^c juffer gram en bijfter ongelinc

,

1 in het bed alleen gelaten vint.

Pda
c

[j

V

^
e

' gevvenft een flaep van hondert uren

,

r ?
cr
gcficht had langer mogen duren

'

r|
icthcStisgegaen > cn vvaer Odatis keeck

\,'
1ct

is »
^CCn ^u^gh vele , dacr is geen reyne beeck

.

Jongen vorft. Sy wou haer geeften ftellen y

t) C

C

?
U ^e

P gepeys dat koomt haer (innen quellcn.

^^etaerdigh beelt, dat haer fbo wel beviel,

$\ier f
1 ^er in het breyn , en fpeelt haer in de ziel

,

hVk
mhethcrc - Den vorft fyn deftigh vvefen

,

h bCc
j c

,

cn fchoon geftel dat is in haer te lefen

.

tc
Üto^

1,^Cr In y cn hout het voor gewis

,

{^tynt
Cn '° ĉ vvaen > macr vry vvat anc^ers ls •

f
en Vnc^er nacht , als alle dieren fvvijgen

,

/J

1^ ^
der menfehen komen zijgen

,

°y *y
bekent , vvat hun gebeuren (al

,

V^ytitd
aa^ ge 'uck , ofdroevigh ongeval

.

r
[\^t j

Sccn droom de menfehen koomt beftoken

,

N
c
^jct? daSeraet alreecF is uy t-gebroken y

Sy^fc
(ian̂

Cr is gebeurt ) dat jae het nacht-geficht

^
e
ynt

dac?

Cn Vaî cn &ronc >
cn V1T ecn groot gewicht

.

l^^0
acr de Slacp ofeen van fyne knechten

1 Ccn ftil geheym , de finnen onderrechten

,

R r z Wie



3M HO UWE LICK .

£

Wie dat haer fchoonheyt acht , haer edel huys °

En wie tot hare jeught ter eeren is gefint

.

Ofdat een hooger God hacr dus koomt openbaren >

Met vvien hacr noodigh is , en hoefe dient te paren >

En dat het eygen beek , dat fy in 't duyfter dgh >

Sigh eens vertooncn fil te midden op den dag" •

Maer naer een langh gepeys gaet fy hier tegen ttcl'5^

Wat vreemder dvveeperi j dat ons de finnen quel e ^
VVanneer men leyt en flaept , en dat op enckel v

^

Noy t gront en dient geley t , ofvaft en dient gei 'l

Dat jae den hemel felfs met harde donder-flagen

De nare ipokerij heeft vvech beftaen te jagen

,

En dat een meerder God , gefegen uyt de locnt

,

De flaep en fyn bedrogh hier geenfins lijden m° . .

}

En mits fy niet en weet het rijck , en min de woon ^ ^
Iae niet den blooten naem van dien gedroonaden

Dat op het naer gefpoock niet eens en dient
^

Maer voor een nacht-bedrogb gelaten in het

Siet dus mach hacr de geeft , tot dat haer maegh^
1 I

En door een ander vvcrck haer dit gepeys benatficn
'

Men fey t haer > dat het hof(al rijden op de jacW >

En dat de koningh ielfs op hare komfte vvacht^

Sy \ fchoon wel eer gewoon de bofTen afte drijven

'

Die wend in dit geval 5 in huys te mogen blijven •

Wat eenijts haer beviel dat is haet heden pijn

;

Sy wou voor defen tijt vry liever eeniaem z*J°^
^

Sy vought hacr even-wel , en ftelt haer om te jag
e

En bleefop defe reys wel fes of feven dagen • ,

Dacr was een deftigh flot getimmerc in het vv

Dacr fy met haer gevolgh by nachte figh ontn<J

'T geviel op defen tocht , dat fy met raflche^ïC

aCïC^'^
Een hert , nu langh gejaeght , quam happigh na-g P



W M
ae8™en z i)n vernioeyt , en quamen achter 4

•a
Vvach

even~^fs ontrenteen heuvel ftaen,

)ie
ac

L
C ^e j

agcrs in . Doch eer de ridders quamen

,

&OOR DROOMEN.
en zijn verraocyt 3 en quamen achter aen >

$17

0n^ °P haer gevolgh en op den koningh namen y

Die 8^ °P het velt een geeftigh edelman

,

y gafl
fiaCr ^ct fijnen mocht > niet langer rijden kan

.

iy

g

r

eilx n^ de macght , en boo^h de ganfchhe leden

.

Ptjr, ^ct vrouvvelijn , en fey t haer defe reden

:

een vorlt

,

dorft,

maken

A

ên briefdie koomt u van (

%v
0ut

f yn Sanfche ziel na uwe fchoonheyt <

b*an
^
c
yn papièr , het fal u kondigh maki

En Vy ^
an fya gemoet , den gront van alle faken

,

>
Vy^1

vorder racckt . ghy fult in korten fien ,

?y gaf
a n

en hemel verght , en vvatter fal gefchien

.

^Wcf
nacr ^et vvoorc > fy

n peert de volle fporen y

Odati
s I

Vvcc^ gemacckt > en in het wout verloreii

.

5 ^cr f
nt Verhaeft . den brief lagh in haer hant

,

ly^iefT ^ r^cc^he tael aldus gefchreven vant

:

le

do
0r

le &hy ontfluyt y 6 blom van alle maeghden

,

^o
0l^

cn ^>et gelaet aen prinsen oy t behaeghden >

\fh (]g^

U Van feker vorft , die noyt u fchoonheyt figh

,

U ^cr
cvcn-vvel a dienaer roemen magh ,

v
vil

u
Vl

* ick zijn
J en mochtet u behagen

,

0
d

n VCr
P^c^ c voor ^ mi

i
n ^ven-dagen

.

'l^lsL
c ^°ot alleen y en anders geen geval

,

^is o
c

n °pen doen , ons handen (cheyden fal

.

Ket
r enfehen vverek > dat ick u gae befchrijven

;

h
Cll

is o Scva ^ u finnen hooger drijven

.

^!l?Ncfc
e

n̂

n
i
C
!

fs die zijndcr ingemoeyt

.

lcth f
8 by-naeft een jacr geleden

,

ot
~gcfin , dat al de groote fteden

,

R r , Dat
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3 i8 II OUWELI CK
Dat fchier geheel het njck tot my in ootmoet q

uanl '

En riet my tot behout van ons vermaerde ftam-

Mijn Raden al geiijck , die by den handel waren

,

Die hielden deftigh aen om my te mogen paren

,

Men fpracker van een feeft , en van een jonge vrou

,

Op dat het ganfehc njck de vrucht genieten lou •

Mijn eerfte kamerlingh , van yder een geprefen

,

Heeft my nu menighmael prin^eflèn aen-geweien *

Printeden op-gelpoort
,
prin^eflen toe-gedacht*

En even metter daet printeden toe-gebracht i

lek (agh de luyden aen , die my den handel rieden ?

Maer dacht in mijn gemoet/t enkonde nietgefchic

lek was van mijner jeught genegen tot de jacht >

Soo dat ick nimmermeer op echte vrouwen dac 3
-

Noch feyd' ick even-wel , ick wilde my beraden >

En dcncÉÓÖ! om het (tuck ; daerom de Stenden baden - ^
Dan 't was maer om de fleur al wat ick doen be

Want ick en had geen lufl tot vrou of croii-vcrbo

Ick bleefdan als ick was , ick bleefals noch genegen >

^

Om in het woede bofch mijn vreught te mogen p
1

t>

En fchier dien eygen ftont , feyd' ick mijn ridders

Dat ick den nacften dagh ter jacht verftont te g*cl*

Daer (telt figh yder fchrap , en gaet hem toe-bereV^

Om met een moedigh peert tc rennen opder heydc 11

^
Te fvveven door het bofch , en met gchcclc tt#c

Het hofmet (yn gevolgh te leyden op dc jacht •

^

De nacht quam onder dies figh om den hemel ft*cC

En met een duyfter kleet het aertrijck over-trecke*
1 '

Ickgafmy nacr het bed dat my tot flapen riet > ,

Maer, fchoon het Iichaem Hiep , dc linnen l
"u^c vv^

VVaer toe men is geneyght , wanneer men fëè~* .

Daer in gaet oock de ziel haer inder nachc yéi&&*



Hecff. •

D ° O R D R O O M E N. 3
T
J>

En

1

j
nc dat ick geftacgh in nare boffen dvvaei

,

\r Vv

em§k vluchtigh hert met rennen achterhael

.

^cht

'

Iüftigh da
*
tC iniddcn °P den ve,de

?

Hen
^
eris neder~fchoot en naer een water helde ,

V
erj^!f

ter vvonder lchoon , en klaer gelijck een glas >

^ kihf *S c met een wout vol aerdigh blom-gewas

.

Set geboort met hooge myrte-boomen ,

In4^ ^0ogen bergh , die lpiegelt in de ftroomen

.

D
aer

Cv^Hick: pleyn , ontrent de reyne beeck

,

jH^ °nt Cca jonge maeght die in het water keeck

.

^ ^ VVacker oogh , een bly , maer deftigh wefen

,

Vy
an

CI

i Diana felfs die vvafler in te lefen j

ï ^*)ck d

VV3S
^
anS^ cn^s 3 cn even gc9crc

•

^
lacht-godin , als fy haer feeften viert

.

quam (oo reeffer uy t den velde

^ a
er Vfeemde galm , die mijn gemoet ontftelde

,

1 i5
c
t hj

lrne
^Prack aldus : Siet hier een fchoon juweel ,

I) %t y* •
gcdllchte vofft > di^ is u echte deel

,

v

Vle datter Tprack • maer die is niet te vinden

,

een , geboren uyt de winden

,

ö^ vVa

C ^ Sedac^ • ^ ft°nterm befchroomt ,

vq

C

|

C
^ Srooter ftem als van een menfche koomt

.

i^eti
onder dies mijn herteganfeh beroeren,

A Vy
Cr̂ \

Cct nict k°e > mijn finnen omme-voeren

.

^ v
]

lCn Cy^cn öjt gelijck een ander menfeh

,

C^vv Crftom mijn 's hertfens ouden vvcnfch

.

I

c

^nYi
rt C° C ^C mzcë^1 mct^e kracht gedreven s

^ktec ^
maer alleen in haer voortaen te leven.

\ ^ttixtf
Ccn

groote luft , om haer te mogen fien >

\en(J°
rcaen geenluft, met honden fnelle bracken

°°r het wout , en door de dichte tacken

.

Daer



3
HO-UWELICK

Daer was geen oorlogh meer in a

Geen haes y of hert , of vos , gec

d het naefte velt»

beirenisecquet

lek voelde mij » gemoet tot haer geweldigh ^ r
*j^

c
? ^n

Dies hiet ick mijn gevolgh een vvcynigh achter bnj
,

?

lek had een fichoon juweel , datom mijn leden i &

Daer meed' ick acn de beeck en tot de nymphc g
l h

Maer tvvijl ick befigh ftae , en yet begon te fyo^J^
En meyn het aerdigh tuygh haerom den hals te leg»

'

Doen hoord' ick inder haeft een wonder hare g
e

/

Enftracx (bo was mijn droom en al de blijdfch aP

Doch ofai fchoon de flaep van my was af-gevvetce
*

Noch bleefhet foct gcficht in mijn gedachten
,

Ick fagh het aerdigh beelt daer ick in 't duy&cï
r

?

Ick fagh het foo hetis , oock doen ick niet en lag

De fon rees onderdies , ick liet het jagen blijven ,
?

En gingh van (tonden aen den ganfehen handel le

En hoe de nymphe ftont > en hoefe was y
. $ ,

En hoe het geeftigh hatr haerom de wangen ^K^fyf
In ' t kort haer ganfehen ftant . Ick gingh het sS0*&

,

Aen hun die zijn gewoon mijn droomen uyt te *&^cU
Een diep-gefinnct volck, dat vreemde dingen

En (naer het fchijnen magh) als met de goden c '

Als in den hemel woont . dit gingh daer openbar

Dat my den hemel verght om my te willen pare11
>

En dat ons Hymen felfs vertoont in dit geval? ^
VVacr dat my dient gegaen , en wien ick kiele ^ ?

Maer waer fy woonen magh , die my is aen-gc
v ve

En by de goden felfs ten hooghftcn is geprefen > ^
Waer (fcghick) defe maeght voor my te vip

^ct .

Daer toe en wift de kunft voor my geen nutt
^

Hier op is my de geeft door gramfchap aen-gcl*e
f

Ick dreyghd' hun al gelijck den kop te laten brekc



ö O O R D R O O M E N.

Etw^*?
cn even ftracx de vrage my ontbint,

Oliede'
m vvat gevveft haerdefe nymphe vint.

3*i

Haera^
Zl

J a verbaeft, en vvecen niet te ièggen

,

MaerV
0^ 1j^e^ ^leen om droomen uyt te leggen

.

Daer
VVaer

fy vvefen magh , die ick niet noemen kan

,

'V
atra

Vveet
» gelijck het bleeck , geen fterre-kijeker van

.

\ ^ &t geval ? Ick liet een fchilder halen

,

Dien ,
n ls gewoon ten beften afte malen

,

Hoe ifu
lck mi

^
n geschrift

, en fegh hem boven dat

,

p
kgb h

0̂et ëe laet voor ^efen neb gevat

.

atl n*

lrX
' ^ vvee t haer wangen na te maken

,

D
lt

• f genten eylèh haet edel vvelèn raken,

h
^°

c^ b
^
ooncn^ vve^ a's eenigh menfeh

,

Nccft
°Ven^nen eykn 5 3

ac boven
fynen vvenfch

.

fr?
tC VVCrck

'

kk fcgh hem
'
1,le faken y

h Koe d
C vervv

> en^c ^acr vvefèn raken

,

1 1^W ^aCr ^e mont » naer °°gn >
en foet gelaet

,

iVd l
de borft 1 cn al hct ucnaem ftaec

;

HtL f hy moet doen blofen hare kaken

,

aett j
C n*et tc vet

»
en even n*et te ^ebrael

,

iae
r a

s

r
een gout haer vlechten heeft te maken

;

u
etl ' lcht niet te vet , en even niet te fchr

ly^oo&h
n a^s yvoir > naer lippen als corael

,

St e eii

Va
.

n lèhoonen glans gelijck de gulde ftralen

k
5^ led °P aerc*en ne(ler ^a"cn »

(|
^t^

Ctl net gevought gelijck een jonge ree

,

^ki^^^1 gelijck een roos , haer borft gelijck een mee

,

ylecht

VVatS^^0^ > cn putjens in

t k0r,

en a^ s een net om herten in t

de wangen

,

h
v

*^fte
~
-~w *ivi' "tutu in te vangen

.

V 5t
tïiae\

VVaC
^° ^aeP mil

n kert^ in"geprent

,

\^°C(
le f u i

lck
' ^an 1 ^en goeden man bekent

Prij
s

, ^
Uder vvrochc > als met de ganfche finnen

,

aer boven al om geit te mogen winnen

.

S f Dan
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HOUWELTCK
Dan ftreeck hy vvacker toe , dan vreefhy wede

Maer wat hy pooght te doen , hyquam tot geen

Ten leftenquam de man een foeten ftreeck te
gj

vc1

^
Enfiet ! na datmy docht het beelt dat fcheen te leve • ^

Dies riep ick : Weerde vrient ,
bedvvinght u rap Y

lek fie het aerdigh dier , ick fie het fchoon ju*
vcC

.

Ick fic mijns herten vvenfch , ick fie haer deftig» vV

V kunfte , geeftigh man , is weert te zijn geprcien

Ick gafhem lofs genoegh, en al met vollen vaoo^0(iU

Maer , dat hem beter was , ick fchonck hem duy

En dan noch boven dat een wonder Jchoone keten >

En macht om in het hofvoortaen te komen eten • ^ }

Dit maeckt de man verblijt , hy gafmy grooten

Enwou mijn dienaer zijn fyn leven-dagen *aC

J

c

fi
Lp ,

Ick liet terftont het beelt , met wonder groot verlai v

In mij n verheven zael voor al de werelt hangen ,
,

,

Op dat al wiederquam mocht brengen aen den

Of hy fyn leven oyt dit vvefen elders fagh • ^
Hier fteld' ick prijfen toe . voor eerft een-gouden

Voor die het ftuck ontdeckt, en my fou laten vve

Dies fagh ick dat het volck hier op gedurigh p
eY
^ ^

Doch meeft dat even-ftaegh in verre landen r^y

luyft als de derde fon quam uyt de zee gerefen , ^, y

Verfchijnt ons feker man , die kent haer eerbaervvc

Die feyde met befchcyt y en met een vollen ta°
f

En nadat ick het greep , als op een vaften grontr

Die feyde , dat het beelt gcleeck in volle leden

Eennymph,omharedeughtvanyderaen-gebc
c

(̂f

Een dochter van een vorft , die hy Omartes n°
. ^tifi'

Vanwiens doorluchtigh huys de ganfche vve«
'

y

Stracx koos ick een gefant , en ftierd' hem na de Ja

^

Die Tanais omvangnt in fyn bemoftc Handen-



kW CL ° ° 0 R D R Ö O M E N. jtj

Vyfc ^ 3 te ^cn ^oor a' ^et ganfche rijck

,

tnan
?
lc

j
kcc geeftigh beek in vvefen is gelijck

.

^Vr

le '°opcte poft met onvermoeyde leden

,

T
0t

j
C

^
m<lrtis Iant , en hondert grooce Heden

,

A(

uat
ty in het haften leften eens belent

,

^
°tn

y**^%b vertoont , maer hout hem onbekent

,

^°ok
an
^e dingh den rechten gront te weten

,

Hy {l} °p den noen > en fagh den koningh eten

,

En cy^ j*
en j°nge maegfat , die aen de tafel quam

,

OVvacr^ ^
are pikets ontrent den koninghnam

.

kon

C

- 3 khoonc blom , ó peerel van de vrouwen ;

Hy
Vv

mi
in a%efaot figh geenïins wederhouwen ,

lY^
vVef

Ctnietvvat tc doen, of wat hy vorder wil

;

Sin, L
Ctl cn het beek en hebben eeen verfchii

.

V t h
maCt aIIccn

'
dat u beval,ick preken

Eti^
ct ftomme beek en dient te zij n geleken

,

H ^kl^
0^ ĉ ^11^cry en heeft het innigh foet

,

fp
rent

da

Cen Warc raae§hc > e^ als het leven doet

.

h*

1 Vvcderom
* omm^i

n
fy
n weder-varen

Hie
r ^

etn vvas gelaft) te komen openbaren

.

V^iik^^vertickverruckt , en uytter-maten bly

,

4| ^c*
duy^nt-mael u foete fchildery .

V^
0^uur

nU tC ^°Cn ' ° vven ĉh vanmijn gedachten

,

h^kl ^CVa' van 11 a^een tc wachten ?

b 0Us K

U^^en magh vervult nu metter daet

'ae
P o-

C

|

C
-^CP Scheym y dat ons den hemel raet .

h ^ it! f
^ §hy vvrct , is eene van de goden

,

?
ie
dae

ynCn dicnft vvcl hondert fnelle boden

,

rvvin

V
i°
or hcra bcrcYt

>
die hy over-al

,

*tt
11

3 vv
g met dit gcfPoock geheel het aerdfche dal

.

Htfe
annccrhyvvil

, ons finnen ganfeh verblijden >

Vcderom in wonder bitteriijden

,

S f z Hy
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HOUWELICK

Hy is een opper-vorft , een koningh van de nacht >

En heefc op alle vleefch gevvelt en volle macht

.

Indiender yemant meynt iïgh tegen hem te ftellen >

Hy kan hem even-ftaegh met hondert (poken q
uel ^oC ,

Hy ley t hem , dien hy wil , aen Charons fvvarten

En druckt in fyn gemoet de prangen van de dooc ^ ^

lek bidde , fchoone blom , koom doet fyn vvcl-bchag

Ghy fult u jonckhey t fien in wonder blijde dagen

,

Ghy fult prin^efle zijn , en even mijns gelijck

>

En plegen hooge macht door al mijn deftigh fljcj*
•

lek fal u boven dat > ick fal met al de finnen

,

lek (al u tot het grafen na de doot beminnen. '

^

Hoe kan het anders zijn. Ghy zijteen heylighpa

Dat op my neder daelt als uyt der goden hanc
. r^tü*

beroemde macght , al lansh genoegh g
c L

Maer tis

Ick fend' u mijn gedmt , wilt dien het oire geven

.

Hy is mijn.eer ftc Raet , mijn dienaer mder noot

,

Hy fal mijn innigh hert u ftorten in den (choo^ •

Soo ras het vrouvvelijn den briefhad over-lefen >

Soo is in haer gemoet een koude fchrick gerefen y

Sy vint dat haer de prins heeft in den droom g
el1

Maer weet niet hoe het koomt > ofhoe het kan g

Sy vint dat haer de vorft juyft doen begon te mi^nen
9

Als hem de foete flaep befat de ganfche finnen , u
C;

Sy vint dat haer de gunft , die fy den koningh d# 0

Met droomen is verweckt en in de borft gcj acs

Sy vint als dat de prins haer gunft heeft in-genom
cn 7

Met dat hetnacht-gefichtis over hem gekomen*

Sy vint als dat de flaep > gelijck een fchildcrdoct»

Heeft met fyn edel beeltgefchildert haergem^'

Sy vint dat haer de vorft bemint uyt alle krachten?

En dat (y wederom hem ftreelt in haer gedachten
>



Sy
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En H^V^ vcr^eckt haer trou en rechter hant

,

Og
0(j

nae r *iel begeert het eygen minne-pant

.

ieyt de maeght , liet daer twee jonge menfchen

,

0^ ^
et eygen dingh van ganicher herten wenfchen

.

Ic[^.y
aen het vverck fyn gront en vvefèn gaeft

,

'C

^^d j
C VVat^ magh >^ g^y ons herten laeft

.

Eer \
e ^leecke doot alleen fal konnen fcheyden

.

\\ * yorder fprack foo quam het ganfche rot

,

\
fta

uyc het bofch en naer haers vaders flot

.

^Vvat
te^

ecn
y^er^ * hier doet de koningh langen

^ ni et den hont ofnetten is gevangen \

aen met wondergroot vermaeck

,

%a c hem voorts tot ruft verwonnen van de vaeck.

HCl? fvVarte nacht ten leften was verdwenen

,

^ (1

^ ^orP ecn groote ^ceP verfchenen

,

Al
s

ec
Pvandefnghvolck

y maer anders in gevvaet

H

r

^ee^
nt^Cr ontrcnt °^in ^e &c&cn gaec •

^ ^ - Vv^et uy c
>
cn doet genoeghfaem blijcken

^n
die h

^c^ac^ uy c vcrrc koninghrijckcn

.

•

e Vn \ °PPer-hooft van dit gefelfchap was

,

L Ccn langen baert , en wit gelijck een vlas

.

v° r(lcr gaet, befchickt hy trouwe knechten

%ar^
atl Vv^er hy quam , den koningh onderrechten

,

\
Cct^

'
^CS Vcr^cht > bereyt een gunftigh oir,

ö
Cl)

v
vi[

C n̂ ^agh koomt foo krijght de man gehoor
Ck vVart^

^n 8e^Preck niet langc blijven malen

,

ï!

e% c

f
r

i°
mme^ingh en fal 1

%isv tdientbckcnt
-
ee

ick niet verhalen s

ty^tis
Qat^ent bekent • eea vvoort is hier genou&

\t^ friir l
dc gront daer op ^n rcdc flough '

7 v
00fp

e blom
, de kroon van alle doucken

,

y^en heer ten echte komt verfoucken

,

S f * Een
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, t * H OUWELICK
Een heer die machtigh is , en al het rack beftiet1 $

Daerom dat Tanais met gulle ftroomen fvviei'c

Omattes kent den vorft , en dat in volle leden \

Maerwil fyn eenigh kint foo verre niet bededen -

Hy fpaert de (choone maeght voor (bo een edcift1

Daer hyfe dickmael fien en veel befoecken kan -

De vorft vvort dan ontfeyt , en hy die was gefonde*1

Heeft fighals buyten hoop en fonder trooft gevonde

En des al niet-te-min , nadien hy fcheyden moet*

' Soo vverthem toe-geftaen > dat hy Odatis groet
. _

Hy dient hem van den tijt, hy feyt.haer vveynigh
re

Maer die noch even-wel haer rillen door deleden .

Een poel die in haer felfs noyc fonder water ft°nt
,^

Krijgt/choon het maer en mot,vvel haeft eé vvee

Omartes , nu bevvuft dat ver-gefete vorften

Op fyn Odatis fien > en na haer fchoonhey t dorftcfl-i

Stelt vaft in fyn gemoet , dat fy daer in het iant

Is nut te zijn befteet en haeft te zijn gemant

.

Hy wil haer niet- te-min in vryheyt laten kiefen ^
' Door vvien fy in het njck haer maeghdom wil ven1

Hy feyt haer fyn ontvvorp > en fielt een vaften <&v

Soo kort in haer begrijp als immer wefen mag"

'

Sy y die tot defe keus niet is gefint te komen

,

Bidt dat de korte tijt magh langer zijn genomen > ^
Sey t dat haer teere ziel is fvvack en ganfeh verba

^

En dat foo grootcn ftuck toch niet en dient veïö

Omart;es even-wel , beducht op alle fiken

,

En wil hoe dattet gae den tijt niet korter maken •

Hy geeft dan vorder laft > dat alles zy berey t
; ^

En ftracx foo gaet het vverek , na dat de koning

Men liet door al het rijek aen yder openbaren

,

Dat hy een dochter heeft van drie-mael feven fö
cn 1



ENath
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Dat f
vergunt , dat fy een bruylofs dagh

,

^
n

u

Cr ev»en ^n cen man verkiefen magh

.

^koit^
0 ^yder op als met de ganlche leden

,

Wje

ln Vo^c g^ns en deftigh aen-getreden\

ACn
Vveter

( meynt de jeught) aen vvien het bly geval

^atis Q

V
!

en ^e fchoonc kans ten deele vallen Cd

.

^gietij
^cs roePc cen van hare knechten

,

Vt d

Ct

k

Van ^et vvelgrondigh onderrechten

,

SeJ7fy nachten langh en met een raflen fpoet,

y teft7 y vv°nder ml fyn reyfe fnellen moet

.

ytiit

2
P°^ een briefmet (beten inctgefchreven,

Hy
r

°P ^e l"eys , als van den wint gedreven

,

h \x 7* tïlet a^e vu
i
c » ras ny imtï>er magh

,

%^ ariadtes heir als doen te velde lagh

.

Nf
aJ.

Vas geftreckt ontrent de gulde ftrandcn-,

^ ?)oeyt ^e vctte koren-landen
j

h
j*
^ellepoft ontrent den koningh ftont,

^°onft
mCC Defcheytaldus

fyn heufchen mont

:

C

fSy di

e

i\
macnngh vol'ft > van die op aerden leven

\

°°r-le ft
PaP*er aen 11 oe 'a^ te geven

.

^

\

t^ maer dit gefchrift , ghy fulr terftont verftaen
5

'

D,

VM0n

C
9martes traeht 3 en hoe de laken gaen

.

!ty Vyee | l
cn ^oetm

fy
n manhaftigh weten

.

Itv Vint *j ^"et vreemt geval
,
hy fiet een korten tijt ,

.

^
le

jt dc

S net vverek geen uy t-ftel meer en lijt

.

*,%dun V
6

'aet te zi
J
n ncm °P ^n vvegh te geven

,

\ï ^w r i

^at
^y §een raetom ^aer te zi

i
n en vveet »

•

VHS n
°on l̂ t peert dat Perfeus eens bereet

.

11

Van
ft ,

tC'min

:

VVat#«i langer peyfen ?

0nden aen my ftellen om te reyfen

,

Op,



p| HOUWELICK
Op > op ,

fwaermoedigh hert , de kanfle dient ge^
lek fal doen wat ick kan > en God wat hem behaC

^n f

Twee dicnaers tonder meer > die van den handel v

Zijn met den jongen vorft in haeften op-gefeten>
^ ^

En fpoeyen haren wegh , en rennen door hetW
Van *t leger blijft de forgh aen die het is betrout

.

Den adel onder dies met al haer ganfeh vermogen

Quam na des koninghs flot in alle macht getogen
-

Al is het fchoon palcys van wonder groot be

,

Noch vont men dat het volck niet in het^ca^n ,

Omartes maeckt een wet \ die min als tvvintigh
Wfl

Ofdie nu zijn gegaen tot twee-en-dertigh jaren > ,

En wert geen plaets vergunt . en > (iet ,
op dit

Vermindert van den hoop al vry een grootgeta '

Als nu de friflche jeught te (amen is gekomen ,

Soo heeft de groore vorft een kop ter hantgenode*
1

^> ^

Een kop van enckelgout. hy fprackfyndocW

En hietfe voor het volck en om de kamer gaefl •

Odatis ( fey t de prins ) üct 3 duyfent edel-lieden

Zijn even nu getint haer trou aen u te bieden >

En ghy zijt heden felfs door my een vrije m^eg

Verkieft de fnfte vorft , ofdien het u behaegW:

•

^ ^

En als ghy fult een prins , een graef, ofridder vin
_

Aen vvien ghy zijt geneyght u teere jeught te bi*1

^
Soo geeft hem defen kop 3 en die ghy biet den

V
^

Die (al voor eerft u man > en daer na koning*1 z )

Odatis op het woort die ftaet geheel verflagen

;

Sy moet des niet- te-min
, fy gaet de kanfle vvn£

e

^
Sy geeft haer tot het werek , fy wandelt

^°° l

^ael
•

Niet Hechts voor eene reys , maer fesoffeve*
u '

Ai vvaerfe maer een reys haer liefFelicke ftralen
^

Laet op een jongen vorft ofop een ridder dalen >
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öatÜ
tCr^ont *n ho°p dat hem een (choone vrou

,

Ma
Cr aj

em ^c kroone (elfs ten deele vallen fou

.

iflc
J°nge niaeght de (chaer heeft over-keken

,

Etif

VVec
^cron^ tot hare plaets geweken

,

0Jj
ack ten letten dus : Mijn oogh is ganfeh vcrblint

,

HiCr
,

attct oyer-al foo grooten keufe vint

.

^ fco^ ^° *ck
*s vveert tc z

*i
n gekoren

,

V
0or

ct fijnen magh , als tot een kroon geboren i,

In foj

1^^ ken verdvvclmt in foo een rijeken glans %

per
js n

Cen fchooncn hoop van uyt-gelefe mans

.

C

^oct

Voor ^ct rijck geen koningh op te rapen

,

Het
i

n°C^ ĉ nacht hier over my beflapen ;

h ^icr d

CCn ^ktigh ftuck voor al den ganfehen ftaet

.

k
c Vqj^

lcnt n*et in gedacn als naer een diep beract

.

Hbb ScliJck die by den koningh faten

,

^ yd^
nCVens ^em ^aer voorftel toe-gelaten

.

Ais vv
*m ^eft cn koos een rauwen jongelingh

.

% £

S VCr^ 1 y ^ ecn gewonnen ;

^r^ttvveede licht dat was alree begonnen y

k ^Vien

C
["naiY1 geen poft , en min den jongen vorft

,

^.^gae
ee^gedurigh fpeelt ontrent haer jonge borft .

%
t a^

V
y
cc^er aen • de koningh is gefeten

,

(
H r

vo ^c^ en a * ^e Adders weten

,

D ^hc
e d

i t(k blijde ftont genaeckt >

V^Wh C<^ vor^ tot^vagcr zy gemaeckt i

a

^yder
_
* c Vrouvvelijn ter zalen in-getreden

,

^ Vy
Cn
gcftreelt, van yderaen-gebeden

j

11 f
y is

°rt^er vvccierom de kop' ter hantgedaen,

^Ho
0r
°P een nieu de kamer om-gegaen

.

'
&CnI

Cn^^cm dingh , haer teere voeten glippen

,

haer een val > foo dat haer roode lippenipp<

T c Ve
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VcrUcyckcn van den fchrick , cn dat dc guldc IcM

Verloor haer edel nat te midden op de zael .

^

Een priefter dacr ontrent , die gaet den koningh ip*- e

Die gaet van ftonden aen den ganfehen handel brekc
.

.

Hy fey t , hoe dat de fchrick , en \ ftorten van
den

Ontrent het deftigh vverek ongure teyekensƒ ij

Hier op foo heeft de vorft van ftonden aen geboden

,

Een noodigh offer-vverek te brengen aen de goden ,

^

En 't vvert terftont gedaen , en alle dingh geftaec

Dat aen het vrouvvelijn een vrolick herte m*cC

Men hiet van ftonden aen een witten os te brengen
^^n ^

Men liet het vveligh beeft met rooden wijn befprcn§

Men ^ierdet met een krans van edel blonvgcVvaS
9

Dat uyt des koninghs huys een jonge vrijfte* &s 9

En , naer een vreemt gelol hier over uyt-gefproke»

,

Soo wort ftracx aen het dier het moedigh hooft ge

En Hymen toe-gevvijt , en metter daet verbran^

Ten goede van de maeght en van het ganfehc w
De priefters die met ernft het ingevvant befig^ > ^ j

Voor-feggen groot verdriet en wonder harde p'ag ^ >

En feggen , dat het vverek niet langer ftaen enm v

Als tothet eerfte licht en aen den naeften dagn • ^p

Hier wort de maeght verfocht , en nict-te-min g
c

Te doen als dat behoort den wille van de goden >

Op dat geheel het rijck , en fy noch boven dat,

Met peil en haeftigh vier niet vvegh en zy gf
va '

De tijt doet haren loop > (y moet op heden kiel^ >

Ofmoet haer vaders gunft en eygen heyl verliet 11 7

Hier gaetet aen de man , Odatis herte drilt

,

Qnfeker vvatfe doen ofvvatfe laten wilt-

Sy wort hier op verfocht , fighop de zael te vin
,

^

En door een foeten knoop haer vaft te laten bind
el

'
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Kic ft d

nP reythacracn : Ditisdeiactftekeer,

ccn man , ofnu , ofnimmermeer

.

l'8cenf
Vvoorc begon eylaes te vveenen

5

'T ij ma
Uls

°P den groiic gelijck de lieden meenen

3J'

^at fy &
eenigh poinc . dat maeckt haer dit verdriet

,

Jygaec ten fn!
Vreemden

Prins^ in dcn nooP en llet •

^r°efh
Voorc> metgrooten angft bevangen

,

^en
lct

C
^tln de ẑ e ^ > mct tranen op de wangen

.

r\ ^a-erdi VlCn^ den kooP^ hebben aen te bien ;

E
g°detl

* fc

gCcft befit cn llfcr nict ce flcn
'

* Uyc
^iin^

dc maegnt ' nebc gty miJ
n nert bewogen

,

^Crcck ?^
en 'ant met krachten wech-getogen

.

ï *Veft \ ?
lcP gencvm » dat ick in't duyfter fagb

,

pijlen d
miJn zie* Ccns vveda' vinden magh

.

CtlWt »
^rack

*
dc ron<1, is om

gekomcn >

^acr
Vad

C

^Ccn vorft ofridder aen-genomen .

ö ry n ;

Cr 15 Verbaeft , en weet niet watter fchort

,

0
a

f

Ct rlc ; e^
Cand«s doet als datfe tranen ftort.

\

VVat
in d"

toe
'
vvat datter ^' ge^hieden

,

u
er

)«yft

H

CVal dc koninSh fal gcbleden •

W^fieh CygCn ftont een j°ngh cen vvacker hch

4 Cet
is n

ntrCnt den vorft en voor dc maeght gcftclt -

xf^s v

'Ct

L
geniacckt

»
gdijck in onfe dagen

Ma
Cr

an het rijck ofals de princen dra|en

,

Ce<t vrccmde wijs ; en des al niet tc min

CV
,

c
ftv3n?

n
groote koftennjcke

"

n%^lyn geweer dat is acn alle

fteenen in

.

[e kanten

\ ?ck Oda

let CCn mcnfcn den glans verdragen kon

ü in d

ÜS

:

Aen**ct nu mc"c* oogen
e
»ï droom de goden quamen toogen

.

°p-geciert metgroote diamanten

,

*~ tuygn dat blonck gelijck de fon

,

t 2 Ghy
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m HOUWELICK .

Ghy vvcct , ö fchoone raacght , al vvatter is gelen
1

Voltrcckt dan nu het vverek dat u den hemel riet

.

Sy flough haeroogen op , en fogh het edel vvefen

,

Dat fy , oock fonder fien , te voren had geprcfen •

Sy kent fyn heufche tael , fyn oogh en hupfen mo»
*

Gclijck fy aen de beeck te voren ondervont

.

Sy kent fyn ganfeh geftcl van boven tot de voeten

,

Iuy ft als hy in den nacht haer eertijes fchcen te gï°ete.
'

Sy neet dan na'erder toe , en feyt hem : Edel vor *^
Ontfanght dit fchoon juweel , en left hier uvven

a

Ontfanghtoock boven dat een hert tot u gen egel* >

Ontfanght mijn reyne trou
j want die is u verkteg

^ ^

Ontfanght mijn die ghy fiet , en foo ick heden

En weet , dat ick geen man als u , o prins ,
en &



^aCx is

vac
*
cn ^cc^ terftonc gcdronckcu

,

Ecn yd„

S

^e Jeught dc moet geheel ontfoncken i

Hn4 d
°nc vcrbaeft van dit beleeft onthacl

,

h Princ'?
Cr fees gevvoc^ door a l de grooce zacl

.

My d
>
e

ontrent , die al voorfeker ftelde

,

^icp . ï!
dlgh wilt fou lichten uyt den velde

,

> En jit ,

ls een vrcemdclingh die hier fyn trouwe biet

,

f

ra rC
p t ^

n
*s vooral des koninghs wille niet.

^he ,

n
ïchc ieught » en vvi^ het ftuck beletten

,

^^etA ^ vverc^ naW c van onk wetten

,

ï

S°°
ree
^ vrcemdelingh . Op dit onruftigh woort

Vv/
der

maecb
dCr

°P f
Cn

'

l

l
g
f
ft0°rt

,

'

*t>ne
ercj

CKtgevvoel , gehjek de bijen plegen

,

h
Crr

'iftrl

ln dcn k°ffeen hommel koomtgefegen

.

A]
er

fvv' ^on^ngh °p, daergacn de degens uyt,

ïhi ^adrfr groote rot ontrent de jonge bruyt

.

Ntt^l%h hoe dat de {aken (tonden

,

Y d °r
r
SeroeP van a' de grage monden

,

\ 0tV die

C
maeght, en leytfe metter hant

,

^f^^tf
6 Van de zac

' cn *n de ruymte vant.

uhtiij^5011 gcv°lgh met Teven verfche peerden

,

H
^e

fte

VV 'nt > en a^ van grooCer vveerden

.

V Vc
erdiok

n dpn
^°°P dat vvert hem toe-gepaft

,

\f
erdi

gh o
1R de Zael

'
e" boUC 0datis vaft

*

Kwijnt '0OP > a^ vvat de peerden mogen ,

r°eDt k*
^at ĉ &aen » macr fi^^M* henen vlogen

.

V v
°ert

VVij,Cn UyC

:

PyroiS *
edd dler >

|

r°0^ j ni"

1^ ^e^C Pant '
mi

j
n zie'

'

m^n ccl^e vicr *

^ Nerh
1Jn henen luft . wilt nu geen leden fparen

,

Vv^nft
mijn vricntl^hap openbaren,

1 b
y h

en fien
'
Het fchecn als ofhcc woort

et pcert verftacn , foo veerdigh gingh het voort

.

Tt j Wat
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V Vat doet de ridder vlijts > om niet te zijn gekrege
11 •

De peercis van de maeght die ftroyen op de vvegefl .^
Haer fnuyei > hacr gefpangh > en menigh aerdigh p

Die rollen in het ftof> en in het mulle zant

.

Odatis roept: Eylaes , mijn befte dingen vallen •

De ridder wederom : 'T is hier geen ujt te mallen , ^ ^

Mijn rijck is rijck genoegh j vriendinne ,
vvecit g

Ghy fult haeft weder fien u vollen herten lult

»

Soo haeft als defe vlucht is in het hofgeweten

,

Zijn flucx in grooten haeft de ridders op-gefeten

,

Die rennen uy t de ftadt , die fvveven over- al >

En op den hooghften bergh , en in het laeghfte da
•

Men vonter in het lant en al de groene velden ,

Die figh tot ftrengh vcrvolgh en na te jagen fteldej1 •

Dat had de gramme vorft aen al de jeught bclait >

En daer op vvert terftont met alle vlijt gepaft •

Odatis onder dies door ftaeghen haeftigh rijden ,

; , heeft pij n genoegh te Ujd
Heeft leet en..onsemack

«

Tot dat de jonge vorft in fcker wout belent

,

Daer hy geen uyt-komft (iet en geenen vvegh en

Hoe dat hy vorder rijt , hoe dat de dichte tacken #

Hun dreygen meerder nacht y en grooter ongetn
aC

De velden zijn bedeckt door ruyghte van den t>

En ftracx is al de pac tot rijden onbequaem •

En tvvijlhy befigh is in dit ellendigh dwalen,

Soo koomter van den bergh een bende ruyters da ^
Die krijgen hem in't oogh > en door een engc

Soo quam het vinnigh rot op fyn gefelfchap
acn

Daer ftaet de prins verftelt , hy uoC de gaften na^c1^

.

Hy kan niet uyt het wout niet op den vvegh g
era ^gh°

Syn peerden zijn vermoeyt , Odatis ganfeh ver
u
c .

En fpreeckt geen ander tael als datfe byfter k# v
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y grijpt de

n gCVo,Sh haer geven van de peerden ,

tet ha
,0ngC mac£ht cn fet haer °pdcr eerden

,

Ij

Etlk ftr3

er d° VVeSh '
en in het grocne krayt

,

;

y
8
Ccft fynk*

na de VVeSh ' cn flucx dcn fabcl uyc

:

°° trecc i
necnten moet , en met den blooten degen

t
>fa ^llZ?r

Uyt
\

Cn dc hdders te§cn •

V H^tl { lcytdevorft) vvatift dat ghy begeert ?

e l ick?
ovcr,aft een dlc u nlet en dcerc

•

^toy o, n
Cn

.

een
P rins

«
lck knn ccn vnent belooncn

,

H bidd
b
c

iÜ
gh is die kan ick gunftc toonen

.

K
ck

»ck

h' VVCCft
Seruft >

cn nout u v

v

apens ftil

.

G?°
lïu

ftclr

Ct Vrou vvcli
i
n

}
het is haer eygen wil

.

ïful
t in k

Vr>'

10 hct vverck dat fy u faI geb,edcn >

V y fü
lc in

flCn VV'1t daCter6' g^hicden

»

CVai
u oo u

rtcn ficn vvat baer uy c dltgeval i

!c
l

0
^ doct n

evc»-feJfi ten deele worden £.1

.

t

Vvil
iv0n J

n bru
y r gcley , u k f.1 u dienft

u
CC
i
docn

> en uvvcn ftaet vermecren

.

3*5

vereeren,
I

^d°
tc^ van°

n cJt te 2i
in c°tgunft gedreven vvert.

S
ck

hcb a'

1!^
1 datick vermagh te geven

,

V°°
necmt

Crt
3 k°e dat men dient te leven

,

>on7vt
c gc

[
chenck

'
aIs tot cen kIeyn besin

Vu
tf*

en in hc
aer cn toe-genegen

yj
cken t. f

* Vv°°rt foo nam hy van den hoofde'^ken "r-
?.* Vv°°rt foo nam hy van den hoo

fr^ ^i&h fu '
die by met cen beroofde

!SÜ^ «iet voiï
00" juVVecl

•

hy trocker bagSen af,

Vh^nerl
le
Sunftdegragc qua^n gaf.

O*W Y
r™ m" g°udcn kcten

»^ dcn vown
chünck

1 llct fy de saften vvetcn *

^ftc v
emint

'
Siet daer hct ganfehc roe

van den vorft , en dat op haer gebodt

.

Iuyft
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Iuyft uyt het nacfte dorp een van de rouwe bende ,

Die cv en daer ontrent een hupfenjoneker kende
,

.

Ontleend' hem fyn karos , en al het ganfeh
gcip*

Een gifte foo bequaem als ycmant brengen kan

Ten dienfte van de brnyt , vermits fy met den vvag

Vry beter was gepaft , en fachter wei t gedragen ^
Als meteen vluchtighpeert. Noch vintherrt

•

Een vorft die aen de bruyt fes kamer-macghde ^,

Oock ander vrouvven-tuygh , gcmaelt, g
ett:xc

J

t}

c
ĉ(i .

En wat haer op de reys noch vorder mocht ombre

Daer is de vorft geruft , daer rey ft hy met^f
C i

En daer is niet een ménfeh diehem den vrede b -

Daer koomt hy metter rijt tot fynen leger naken ,

:

Daer hiet hy dooreen poft , ligh yder veerdigh&^^

,

Daer koomt het machtigh heir , de ruy ters vo

Ter eeren van den vorft , en van de jonge bruy •

Daer fret men over-al veel duyfenc velt-banieren•> ^
Veel wimpels door het wout en op de tenten iv- luyt

,

Daer hoort men trommels gacn , en alle vree
l b

Ter eerén van den vorft , en van de jonge bruy

Daer fiet men inder haeft Veel tenten op-geflagt
»

Die van de nieuwe vreught de blijde teyekens
d o

Daer liet men al het velt beftroy t met edel kmy '1

Ter eeren van den vorft , en van de jonge bnty .-

Daer riep men Willekom door al de groene vei c^

,

Daer hoort men 't foet gevry en al den handel rn
,

Soo dat het aertrijck loeyt , en Echo weder
t X,

,

Ter eeren vanden vorft , en van de jonge bj
7

Daer loopt de taflc Faém door al de naefte lande
^

En roept met volle mónt van defe nieuwe ban
'

Daer is het ftuck gefet en tot een kort bcil^> \

Wie dathetfpijten magh , Odatis is de bruy1 '
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s
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D ° ° R d R o O- M'E N. 3:

Sy
|s ee

Seg^en . VVat fal de vader maken ?

Met

a oningin , hoe kanfe beter raken >

Eu n

0r*°gh yet te doen is vry een harde kans

,

Al Vy ,

yi rees uyt het fvveert een nieuwe maeghde-krans.
t$

in hec
^edde rooft doo

#
r luft en vicrigh minnen

,

Vy ke vclc met oorlogh niet te winnen

.

Sy^
nc c^n jonge macght verheft: haer teere blom

,

^c
pav^ ^ n*mmermeer door wapens wederom

.

^
c L«! r

Vort ^an eemaeckt . Omartes is te vreden

,

^dark° ^CC Vvas a ^ vvattcr *s geleden

:

ls ls geruft
, fy krijght , en hout gelijck

nian die haer bemint , een machtigh koninghrijck

.

rJ0c\van wat kracht droomen zijn in het

ftnek. cvm 't houwelic^*

lil
lii^^ro °a

° A M v s. den koningh Pharao 5als hem de fevë vrucht-

r!

s

W-it 8fy fiet o 00men gevallen , gha- bare ende Teven onvruchtbare jaren werden

yi

0^ te
hëbbct ' PP^^^^e \ en om van kennelick ghemaeckt. Genef.jr. /. en daer te

s"is^efprot"

'

100 moet óock van defe

X^ 1 ionrr/rTl
'

dcn ' e" <ksk meet

X> R ll„
p0

L
°8endc «vtte leggen

1 Irv. .'^«f.- •
-*

VdS; ee
»f<h*<i»wi. Der-

N x ^. frr
Cnacht te nemen. D,«f.

de heylige Schrift

Cn
' <L

Sar4n k
5 aen Abimelech , ten

<>fc'^ * fen man weder foude

^ u
CNi.q *

a

r
entwee mede gevange-

^dcrW.^.5.a!sd-cenfterven,
eei'e komen foude, aen

V

voren aen fofeph 5 als fonne 5 mane > en Her-

ren (ïgh voor hem neyghden. G*»<?/! 3 7 . .* . en

bové alle defe en menighl uldige andere me-
de in het nieuwe Teftament ? als Jofeph ? de

man van de maget Maria 5 in den droom ver-

maent weit haer niet te verlaten ? als ? Hero-

des geftorven zijnde 5 hy vermaent weit met
het kindeken in't lant Ifraels te keeré. Mattb.

1. 20. Matth. 2. 20. en diergelijcke meer.

Defe droomen en zijn immers nietydcl > en

midSflen oockniette verwerpen gheweeft.

Van gelijcken foo fie ick dat VtUrius Maxi-

mus 5 een heydens fchrijver , in fyn eerfte

boeck in 'tfevende capittel Teer veel exem-
pelen by-brenght de droomen rakende > die

voor waerachtigh gehouden en van grooten

gevolge zijn geweeft • ghelijck in andere hi-

ftorien mede hier en daer weit geilen . Hier

op eenwoort tot berechtinge, weerde So-

phronif^e

.

S o p h. Ick hebbe fomwijlen mijn ghc-

dachten over defe gelegentheyt van de droo-

men laten gaen > goede Philogame 5 om een

v uyt-
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uvt-komfte ende onderfcheyt te vinden in

dêfe en andere plaetfen der Schrifture en van

andere fchrijvers . En voor eerft foo is my

te binnen gekomen op defe ghelegentheyt >

dat God de Heere gelijck de prophetien alfo

mede de droomen in oude tijden veel meer

heeft laten gebruvckt werden , als in de vol-

gende eeuwen . En dan vorder foo is het

kcnnelick? datter veel droomen zijn > die uyt

natucrlicke redenen voort-komen , onder

andere als yemant faken voorkomen die hy

veel wakende is gewoon te doen ofte denc-

ken. Hoedanige droomen gelijck zijneen

luyt ofte cvther, die, met de hant geroert

ende neder-geleyt zijnde , noch foo eenigh

geluytplagh te geven, fchoon niet foo be-

lcheyden en helder als te voren. En van foo-

danige wil ick houdê dat Salomon fpreeckt

,

en feyt die ydelheyt te wefen • gelijck 't gene

de menfchén wakende doen mede al meeft

is van die ftorfe . Even-wel uyt eenige dei-

fel ven (
ahfernatuerlickeredenë toedienen)

kan fomwijlen vet getogen werden \ behai-

vendatnae de geftalte van de lichamen veel

droomen nu en dan de menfché voor-komé

,

daer van is te handelen . Daer is een tweede

forte van droomen die van de quade gceften

de menfchén in den flaep werden in-geftort

,

om fnoode beweginghe , gramfchap , haer

vuyle luft of diergehjckc m de felve op te

wecken , of tot ondcrfoeck van toe-komen-

de dingé gaende te maken • ende van de felve

meyneickdat Syrach gefeyt heeft : Droomen

bedriegen veel lieden, ende die zy» bedrogen die

d*$r op huwen cap. 34. ven, 7. Daer is een

derde geflachte van droomen die van God in

de gedachte der menfché werdé in-gevoert

,

door middel van de goede Engelen ,• ofte an-

derfins • hoedanige exempelé niet alleenlick

vele in de Schrifture, macr oock in de hifto-

rien werden ghevonden , daer van gefproken

weit bv Daniël in vougen als volght : God

•van den hemd kan -verborgen dmgm openbaren, en

heeft den koningh kont geiten wat ia toekomende

tijden gefihitdenfid. Da».** *7. Maer onder

andere foo en is niet fonder bedenckinghe

voor-by te gaen,dat Homerus^ ertz -vader van

de poëten , op het ftuck van de droomen van

OUts heeft gefeyt, gelijckfulcxby de geleer-

de is bemerc kt.' De felve , doende fpreken

dien oudé en wijfen Neftor op fekere droom

die de koningh Agamemnon was voorghe-

komen , feyt , dat men inachtinge moet ne-

men de dioomen van princen , ioo wanneer

de felve flaen op den S«et
of
J ^adj

ghe voort-brengende ,
ven

<jen P-

exempelen, die" het^"s^L
H^^waerbebbégem^, ver^

b,

omkortheyts wille, niet» v0or

Éene en kan ick '^'^tÓ&?V<
gaen , als fonderlmge

aenme'
^ ;^ .

,

de. Marguerite van »°^aenP*
was.feerjonghzijnde,^

01
k,

enjac

achtften, koningh van V* »°^
felve over-gelevert in iff

an v'P' p
felve op te voeden na wi)-= >

c ^
vanfvn genegenheden,»* ^ &

.

quamen ouderdom ghe^oe.eVg
en^ bo«'

tot een vroawe te mogen
1
1«-

. fl

durende welcké rijt,
boodt tb c

welick van de prin^efle A e j,

name van den Staet vang^.k&f
ftont tot verkiefinge van <*

h

^
d'eeneofted'andere

vooi n
{s

Iicke te mogen nemen-
ri j

Ck> ^
bevonden gheweeft vo°

,, on,et *L|<
koningh figh foudc verfeUg r da

• j

ginne^nne^tenevndeop^ g

welick het hertogdom
van P

e^
vereeni«htende verheeu . kom« '

,0f

Vranc.ilck,daermedeloU° ,
fc
bül vtf"

tight te werden^^t^ejfl ^
men fanderen tijden haa* »

fl
*g«V

effenen met den Vf'fZ^iA
foo is telerten oplete^£vo0r<|#
feyde pnncefle^^Uc^X
wijle de felve haerwoog P

de op hetkafteel *Am%^fi'K\
voor den koningh

felve op een morgenAont^ lght

J
#

hof van het felve ^£^lé^
edel-lieden ende edele jo c*

ft

ghevonden fwaerder van b
VfK,^

nam de vrymoedigne, 1- 7

van ^<fi\

wier haerdk iwaerm°e*
f

*
mende . waer op de lel^

<°

in jtfOf
datfvdien voorfeden

nacB

ruftheyt haddedeur-g^ ^fe^,,^
dat haer docht in Jenfl^R'Jell vf -

f3^
ren fchooné hof, in t n i0

c JC

j

{

ftont een fchoone«^Vljfï»
wannge was. „riv'^"^^
wel gade te flaen, »/j * ffll&uftfifyt

deFranfchétext)die^tVjl
^

keridevoorü.bloemeJ°
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het

*elckr
E L v E R

Ghtt«beL?>et dle middelen hadde

C%
*-Pnr7,(?

,lvan ^r:e gekrijgen.

ft
00,11W,f

7

0eghde hier Sy,dac de-

fy^? d«defeT„
den flaeP feer hadde ont-

vï,Cker^Se
°ntflcIteniflc

, oock als

M?5 • Tef?Tdcn
> ha« niet en hadde

va?
effe dlt verhael by de jonge

%kWKt" »
en wafl̂ niémmt

* eerlekenï 5'f
daer °P eenigh fooda-^S 1" i nL

h
^de ' aIs namaeS daer op

Wgnedel ' ^lickdat Anne
met de" voorfz. koningh

S Crit
« van r

COt nadeeI van de voorfz.

liöge7 dul>bel-finm|

. ^;endl,ylendeon

!*.
en

zijn^„ :
e

> niet fonder werc-

339

?a u?°Sne > heeft wel uyt-

K»r '?> len<*e onder de woorde

K De

V>PeuV
S V2nd:

danti°P Sepaft « aenmerekens

1 van Neftor by den
^epen infichte , ende

KÏCke
^rSo'

>' doch
> wat nu om

^^vand^' m it%aders de ydele

Si i^oomS e
,°ftc ^uade wcrckin

"

X7Cht
toe K

n V0l8ende kan daer in al

r
vantlr

n
?
en

5 Maer om ten

Cove
ns,endaeromfalicker
e8gen 5 te weten, dat

,S Reliek

o

n°°de wefen » akdie óm

^C^Jnfru^ai, te weten, dat

NtVSn de
Ck

5el0°ve ,
dat als

ï* t£ God t
" mcn,chc «« droom

^HsSektó B
8hevoclen

> d"^ fclvc

£%a> herk' n
5 en

J
van hera den^

tndefi'aren raetenbe

oft7, 5 lckdes metdehar-
kom*

andc
f godfalige kyden

ftN^W cnde ««en raeteni--

j n
heKii

1Jcn iw .
atIoorrf- vin

> er

Tom

CneCCa
het ev

tf°orte van dr°omê li*
S^-^t^Pcldatwvvoorhaii.%eu^nic>^ ,

UC jVoorm.. r-ilVv%> d n!
00rm

y 3 ick oordeele ,»dgg > BWijck Ons hier be-

«^^^^^ , uyt geen

^^e
^oet d

c» kan hergekomen we-

^ften
n

r
derelve ot van goede of
Onoorfpronck hebben.

Kracht.
Wat is u gevoelen ?

S o p h. Voor eerft vall zijnde gheftelt >

de fake alfoo gefchiet te zijn als die hier is

verhaelt ( het vvelck voorwaer fchijnelick

kan werden op-genomé, dewijle beyde oude
en nieuwe geloof-weerdige fchrijvers daer

van gewaeen ) foo foude gefey t mogen wer-
den > naoemaei dele vertoorlinghe , in den
droom gedaen, was ftreckendenict tot vuyle
luftj maertot eenwettigh houwelick? dat

mede defe fake voor-viel tulTchen twee vor-

fltlicke perfonen , en dat door haer lieder

houwelick twee rijeken te famen flonden

gebracht te werden , fonder bloet te ftorten

,

dat weynieh gebeurt: datmiïTchien hierin

wat gocldelicx magh hebben gefcholen ? niet

tegenftaende defe lkdcn Heydenen waren
j

dewijle oock aen de Heydenen focdanigen
openbaringe dickmaels zijn gefchiet. Maer
in foo oudé fake derhalven wat fekers teflel-

iètt en is ons dinghs niet. Vide Ahx. ah. AUx-
and. Ub. i. cap.2*. Sard. dtmorib. lw. /. cap.*.

Mart. Delrio difquif. mag.Tom.2. lib.f.ctp.j.

P h i. Ghy feght wel , goede Sophro-
nif^e , en daer op vcrandere ick van propoo-
fte , en vrage u : Nademael oock het alder-

eerfte houwelick door een diepen ilaep is te

wege gebracht en in't werek geflelt , gelijck

ons Moyfes dat getuyght , ofu in een droom
voorquam fulex als Odatis en Omartes hier

wert verhaelt ghefchiet te zijn , ofghy niet

vaft enfoudt ftellen , dat u God lbo een par-

tuyr , als u in den droom foo duydelick ver-

toont ware , hadde toe-gefchickt *!

S o p h. Indien ickftont inpointen van
een vrouwe voor my op te fpeuren , en daer

op mijn finné krachtelick wrochté , en voor-
al foo ick tot dien eynde door den gebede by
God meer-malen hadde aen-gehouden > om
my een gevougelick partuyr toe te fchicken>

en dat daer op quame te volgen , dat my foo
een geitalte in den flaep quame voor-geftelt

te worden, met foodanige omftandigheden
als in defe gefchiedeniffe is verhaelt • londer-

linge datter een jongh vrou-menfeh aen de
ander zijde mijns perfoons halven een dier-

gelijck gelichte ware voor-gekomen , en dat

ick daer over mijn genegenthedé lbo geroeit

mochte vindë, als aen defe twee jonge lieden

fchijnt gefchiet te zijn , foo woude ick ghe-
voelen , datter yet goets en goddelicx in ver-

menght ware- immers ick foude het de pijnc

waert achten fulex in ernft bedencken te ne-
men , om goet onderfoeck te doen , hoe het

V v 2 o c-
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340 D R O Ö M E N
geheel werck figh toe drough

.

Phi. Ghy en foudt het dan noch al, foo

ick hoore , op dat nacht-gefichte niet alleen

laten aenkomé • maer woudt noch al midde-

len en omfichtigheytgebruiken

.

S o p h. Buyten twijffel , goede Philo-

game j lulcx behoort in alle foodanige ghe-

vvichtige faken allo betracht te werdé. want

die op lbo bedriegelicke, twijfelachtige , en

onfekere gronde bouwen, achte ick geenfins

te wefen na de weerdigheyt van het werck

.

Phi. Ick nebbe nu des u meyningc ten

vollen verftaen. Maer hier doet'figh open

een andere vrage , te weten . Wanneer ver-

fcheyde jonge lieden een jonge deerne ten

houwelick verfoecken , en de vader den ee-

nen , de dochtereenen andere wil verkiefen ,

wiens verkiefmge in dien gevalle plaetfe be-

hoort te grijpen t

S o r H. Hier foude al wat veel op ghe-

feyt komien werden \ Maer vermits wy in de

dweperije van de droomé een deel tijts heb-

ben verweten , foo wil ick hier kort zijn , en

fegge daerom , dat de dochter ernftelick ver-

maent zijnde haemae den wille hares vaders

te vougen , en daertoe goede vlijt ghedaen

wefende , ende dat dcfelve bleve vaft teen

op hare verkicfinge , foo ben ick van gevoe-

len, Dat mgevalle de vader geen genough-

Etme redenen en hadde om den jongelingh

,

daertoe de dochter genegen is? te verwer-

pen ( wel verftaende ingevalle de dochter is

gekomen tot behoorlicke jaren van befchey-

denheyt ) de vrijfter behoort te werden toe-

gelaten , om haer keufe te mogen genieten .

Vièt Cypr*. qui poft varias ftntenti** nlatas it»

eoncludu JtacI. de Sponftl. cup. 7. § . <P. num.

Phi. Wat noemt ghy behoorlicke jaren

van befcheydenhevt ï

Sop H. Defelve konnen by ons, volgens

d'ordonnantien van dé lande, genomen wor-

den op twintigh jaren voor eé jonge deerne

,

«n op vijf-en-twintigh voor een jonghman.

Phi. Maer de vader , foo hy de fake ge-

fint is hart te drijven, fal altijt konnen leg-

gen genoeghfame redené te hebbë tegens dé

perfoon by de dochter verkofen , en fal daer

op het werck gedurighlick konnen beletten.

Soph. Verftaet my wel , goede Phi-

logame , ick hebbe voor defen ghefevt , en

fegge het noch, dat alle dochters in dufda-

nige bekommerlicke ghevallen , te weten

,

dier haer wille met haer vaders ofte ouders

wille ftrijdighis , ganfeh wijflelick hebben

té gaep, God ernftelick xqqï ecu- goede uyt-

komfte te bidde?,^J^fej
heeft fonder bewilgmge van & ^
houwelick aen te gaen .

W ^^
behoorengedaen zijnde, en

follti
e

herdende in fyn voor-nemen*

telick de fake'n aen den reent ^ go
f

kenrk van faken foudc:

heg» ^
des vaders redenen van fooJ .|r

da

zijn,datniet deM^^^
maer de zijne plaetle ^eh"%^£>
miip. Utlant. loc. comm»"-

1
'

t g»p^
officiumjudicumperMt'

c°nJ
rf0l*nti' %

multis Germanif vrbibus g ^ofy

flaghenbelevtsfoude^
verhaelt ) foo ducht ick $

van groot bedencken zijnh

ouders en vriendé( die^^ti\s

oP vafte gronden gaen, en»
££< pt

gewichte in bedencken F
le

£ o0;J
ft>J

Soph. Ghy hebt

Philögame . want jonge
Je„^ tr

propoofteeen wijs »?" W'^ £

f
genfehap vandc^'g* ve^>A
man ofte vrouwe als haer

fog
d g<g>

hevt • en wenfehen4^£f**£K
bv de ham willen nemen ,

ZV0 p -^
vrqjick, en vriendehek

»

<Vfe$
fin . Maer ouders , dre het

Mg
infien , die wouden wel.«*

dochters een partuyr K^plo
en bcfethcyt bv ware,o°c

*
. h^ tP

en goede middelen, de c»

jeughdigh groentje » da r ^
en bcfethcyt bv warc,oock „h^ tP
en goede middelen, ^ «cn

g.^
jeughdigh groentje ,

Jaer
bepi i

:

.

t
i

ftcrïinglrs op fiet, koo.»t

nighof niet in acfitingev^,,

moeden dat de rechten »5" bet***^
de ouders , en dat die if" Jat

met haer kinderen . Sf
C

uc\>bef*{i^V

daer van ick nugewaeg^e hy«U
gevondé tegens eenige <

f0nif

vaders,die uyt giengHey''Zlocf^lM
nen de houwelické van ha»

3„0

geerne gevordert en Ü& ^ og
en-

inde biefen foecken te "efl**>

genoegh gefeytop de B
ocgl0!

houwelkk, op e£ droom



L V 8 R
ter hant nemen

,

K R C H
nen werden , dat alle menfehen noch in haer

^bvf^'geval^ ' S°phr<>nifce> ic'k hou- geheel en niet vervoert zijnde door liefde >

W °n^et«e d

V°°-r een van de felfaemfte aenfiende een jonge deerne 3 de felve den als

E? hebbe* ^ *Ck °V t van gehoort of met een gemeen ooge en op een en de felve

v
ïod i° ^cht'n

enm
^ dunckt dat men het wijfe, ghefamentlick oo

5 ^nt te n 3

let Cn dient te verlaten 5 en gedaente fulex , als het i

^oT^cflaen.

%^ n^m shy dan >
phiIosa

-

rcl
t-%Srf

houwcIicken door droo-

ordeelende van haer

nder daet is , dat is

,

wit voor wit,bruyn voor bruvn, bleyck voor

bleyck , en foo vervolgens ghelijck de (aken

leggen ; maer de gene die door de liefde ai-

reede in fiaep zijn gewitght , en in die foete

droomen verdwelmtleggenjdiefien en hoo-
ren dan vder in het byfonder,datniemant in't

•gemeen ficn of hooren en . kan , en fy verne-^SS^ttWel'
6

!^
6^* £e^n ne^e 5 en * "gemeen nen 01 noorencn.Kan 5 cmyverne-

*W^r

°°rrien r
" te v *nden en zi

i
n J die 111 cn cen ander gefichtcj een andere fprake

>

p
^'°cdt ge\v^

e

<?
ront5 cn docr droonlC1^ en een geheel ander gelaet in de gene op de

]
S o

1
^°eda * welcke haer droomen en gedachten zijn fpe-

*
lKi H - ld u

vveei"de man ? lende , als ovt vemant met wakende oo^en

m het r
ebal !^ge een goet geval-

la,

ecnPW 10on Otterveel men-

^|en
^aei-l

e 2ljn
' de felve efee;

lende 3 als oyt yemant met wakende oogen
daer in heeft konnen fien

.

" tyfifóifomniafingit

OC^kftt werck hcbbe foo lange ^hronifo

f 'Sdc
^c ^c fclvA j

naer
,^apende en droo- voorfz.foete dweperije geraeckt bë geweeft>

utjqws amat.

P H iv 'T is wiffelickalfo© 3 weerde So-
want hoe wcynigh ick van de

,
Uteft0r:

V
r
e dan elck een vverelt in't

want foo lan^h
e
g«da^°

5 fo° ficn de felve in 't^n
imaer „

nf00 die zijnen voor

'^>S,^nde èn aoordroo-
!g?fe >ioo fiet een ydèr niet

— aDCl-gen a dalen, revieren >

fen*£ï?* inb^ldingen die.

foo vinde ick efter inder daet, dat uwe reden

waerachtigh is , en uwe gelijckeniffc wel te

paffe gebracht

.

S o p h. Maer het is fcheydens tijt , Phi-

logame jickwenfchu goeden dagh , engae

mijns weeghs, dewijle my fekere huyflèlicke

faken elders roepen

.

Phi. Ick en wil u niet op-houde, weer-

de man, om u geen oorfake te geve > namaels

mijn huvs te fchouwen . Yaert wel tot uwe
naefte gélegentneyt.%

nckt rny gefeyt te kon-

Kjr&dacijt
us ** font vvefende om tefchcyden , foo viel Philogamus in

n̂ l\ de t
* ^ bet tweede deelvan het voor-genomen werck (in/igh

\l ly

Y
*cht .

f^'jFv^e van de oude rverelt) Veelhae/imet lefen ten eynde mocht

f\^f^#
weromfgh omme-kcerende na Sophronifcus , vraeghde hem hoe

(t
k
(

'*r
«h te**

^tt€r noch overigh Varen te le[en in het voorfz. tweede deel.

]n

4tft

cli

*cch
* (am^°°rde Sophronifcus*) Tis Welvtaer

(
fyde hy vorder) dat in

\
e

/^et
fi

m êregefchiedenifje van den ouden tijt te vinden i$ , doch niet

\l^d]€ ĉ
Trin het kfte deel: bitWtfk by den Schaver alfio is gedaen

'ftill^uLI**^**^* metoor^ leeft^ vermoedelick[oude konnen wjt-

f
n

1 1 [^ ? fc

€ ^^°&amus
> *ffcr maer cen tefchiedeni/Jè over van het jegen-

Sty V€r
bcp°fj

fmmy d°cbf00 veeltijts
, dat ick het felve nu mede maghaf-

vWf*^i^ r
lWcx geen ongelegenthejt over uwe faken enfal brengen.

\}^%elit a
vr*endelicicn bede ontfeogen ? ( antWoorde Sophronifcus J

^^dc
4
^ 1 en iek wilu het oire leenen • Philogamus

,
oj> het woort hem

VOlQVt.
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34* spoock-liefdE,
BESLOTEN

MET HET
r 1

H O V W E L I u

VAN
C Y R V S

E N

A S P A S I A
é

'Stssmasmmï

IcmcyncdatGod,tervviJ
l

'

isgcfcten,
*
t

Niet kan dé rechte gro 1*

relts faken
vvetcn'

Macr hout dat ons
bed )

hetacrtfchedal

Macrflcchtsdacr he^
als op een los g

e

Koom hier een vveynigh by ; ick wil u heden l0° 0̂^
Een krans van groen gewas verkeert in gouvve

*

Een harders boeren tuygh verandert in een fta *

Dieaen een flechte maeght geheele rijeken

Hoe kan een harders kint ,
geboren aender heyde

>

Die niet en heeft gcleert als hare fchapen vveyde^'j^f

,

Oyt klimmen op den top van eenigh prachtig
^

Ten zy door hoogh beleyt getogen uy t
het i 0

'

Daer is hier boven ons , daer is'een hooger vvcl[e^c(c
fl > ^

Wiens onbegrepen aert noyt menfeh en heeng
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s P O O C K - L I E F D E.

0neynd

ey

ï
cn gcvat;daeri

P*c ftu/r» j

1

^ ' machtigh , reyn , en weert te zijn gevreeft

? is een wonder geeft

,

H3

drijft j
VVonder Al , na dat hy wil gebieden

,

Dic tr

men£hen voor al yvatter lal gefchieden ;

Die
\xi }

een
"is orn noogn , cn velt een ceder-boom

,

^'efetj
c Van zant een beeck, en demteen holle ftroom,

gae t (j

Pnn
9cn af, en doet de werelt drillen

,

Die
r

,

v
y
G^erom de groote winden ftillen

,

.Soo^^vveder op dat plat ter aerden lagh >

K
's God

*m nct vverck fyn krachten kennen magh.

recck
*

'S a^een^c £eei* dc grootc rijeken

,

is , en doet dé hooghmoet wijeke

.

p
Alsda^

eeil vafterneyldaer in men God bekent

1
Nae

Rh

Cn ^ Z COt hoogen ftact belent •

rtot o
'

L
Cn ^arders kint » in Griecken-lant geboren ,

%rent
°evvijs op heden uytgekoren

.

V
^l

ycrii

Cn Ĉ^ra 'en berghdaer weynigh menfehengacn

,

C

^arder
at1t al-tc-mets een aerdigh bloemtjen ftaen . .

'Jpoo^ V^ 1 net vvout , veel uy t de naefte vlecken

Wc*
ri
^iitsf

ycmant doet ten moeyt de vrijfter niet

,

Of > °°n of u
C min en CC^ltC banden v^iet

•

c ^yrfi s
;

V^y'as koomt ontrent haer deure fpelen

,

? Vvi1
Rc i

nacIlC CCn deunt
i
cn PIagn te quelen

,

\ ^ ^il »e

en
>;

oercn
^

racc , geen foet en aerdigh liet,

^ ^a^n ^ers langh of nieu gefneden riet

.

U
1

' gelü |!

1

!
et~te "min die wou haer gunft verwerven y

Ay ^oCt j
hetrcheen, in druck en liefde fterven

.

^ hv

an
°P ecn nicu aI vvat cen hardcr kan *

^ <fc f
Cttcr eens achten trooft gevvan

k„
lnnen

°P i
c" ftclt hem om te dencken

,

Vy
v
^ct tls "J?

c«cr tijt eens rechten trooft gevvan

.

'
,lrmen op , en ftclt hem om te dencken

,

y
' na den eyfch , de vrijfter fal befchcnckcn

.

Al
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J44 S P O O C K - L I E F D E-

Al wat de lente-tij c, alvvatdefomerdraeght»

Al wat de winter brenght dat geeft hy aen dema t>

Hy gaet tot haer vermaeck ontrent de Mey verkieje

Een koytjcn voor een mufchgebrcyt van groene ^
Hy let vvaer dat een vinck of vvaer een pitter bro

^

En noemt een vogel-neft een pant van lyn ge^0

Soo haeft de gulde fon is hooger op-gerefen

,

En datter jeughdigh freuyt van boomcn is te leien ?

Of datter oyt een roös is vrouger allfe plagh ,

De vrijer ifler by lbo veerdigh als ky magh

.

En als ontrent den herfft de vronge druyven rijpcn *

Hy weet van ftonden aen een trosjen uyt te grijpcn '

Te brengen uyt het hof , eer datter eenigh man

Een vrucht van defen aert om geit gekrijgen k
al1 '

En fchoon de winter raeft , hy lact hem niet verdn

Een vogel op het ijs of in de fnee te fchieten

;

Int kort ift koutof heet , de velden dor ofg^
1

^
Hy vint gedurigh yetom haer vermaeck te doe

Noch baetet niet een fier . het flot van hare linnen

En is niet door gevley ofgaven in te winnen

,

VVat haer de vrijer feyt , ofwatter oyt ge
ĉnlC '

Sy blijft gelijckfe was , en Damon vordert nl
f^eJe

i:t
cl1

Hy vraeght haer watter fchort , en wat haer nWg
?

Dat fy geen gunftigb hert op hem begeert te fc

J

cC

^e
<rh ;

(,

Hy vracghtet menighmael , hy vraeghtet
alle j?

^cv

Maerwat hy poogen magh , geen antvvoort oy
^

De reden ( feyt de maeght ) en kan ick niet verin
1

lek kan u hjcke-wel , ó harder , niet beminnen
•

Ick weet ghy hebt verftant foo wel als yen*
1111

En vind' u heus in tael , en in gefelfchap foeC •

Ghy hebt beleefder aert als onfe rouwe gaften , _
„

En weet gelijck het dient een vrijfter aen te tal c



Ma
S P OOGK - LIEFDE.

V0or u ^ » llcvc maec , en des al niet-te-min

^V
at £j

'

en ls'geen plaets in mijn verdraeyden fin

.

H\r~.
C ^innaer Aner, > kir

Hf

p
ac
heef

at 1Ck my tot huiP en nacr ccn dienfte nam

.

ls
[ot f U

my gebaet ? $ hceftet aI gewcygert,

^ fchoonf
aCr

L
tgedurighop'§efteygert>

V<
et vva l

y ' rt geParft > by-wijlen yet ontfingh,

5

cl
• om e

r enckel fP el cn ds cen nictigh dingh •

°°die
nter

eens uyc de klem van dit verdriec te komen

,

ander raet ter hant te zijn genomen

.

1
1
Ck

Sac °l
* ^C Us gc ^aet n^et vvinnen hare gunft

,

T
laet

dcti°h
SefPoock > ofcot de rvvar cc kunft

•

*

°^e tl j
etne l daer , en wil gaen neder klimmen

1
0t aend

VVarcen ko'clc en onder-aerdfche fchimmen

D^VVat
enickersfelfs. Siet wathctgrillighbloet

(y

er
is

Cctl
'
Uy c necte drift , een vrijer niet en doet

!

'p^ gelj

Un
J
er"Vvi^in dit gcvvcft tc vinden

>

fc

rc
$cls

^et ĉnccn > geboden acn de winden

,

S
v

11

dcde

aetl de Iucht en aen de klare maen , ,

H
,0u

gh v

met een Vv°ort de fterren onder

c^orL
Vanr

ï
ecrfe vvou > de viflchen uyc de ftroomen

.

S>ckte ,

ICC velt , de freuyten van de boomen

h d°° ^tte ^ °0te ftorm en onvveer ln de zee

,

üyN" het

r m
?

°en fchiP mochc durcn °P de ree •

0tl

f?? ,

C VVOUC cn al de rotfen drillc«

>

a"cn loop van fnelle beken ftillen

,
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MNf S P O O C K - L I E F D E-
,

Sy toomd' oock aen den lecu fyn ongetoornden
1

En riep de koude flangh uyt haren diepen kuyl
•

Sy dede door het lant de geeften henen draven , ^
En dvvongh , wanneerie wou , de dooden uyt de tPt^

Sy jough den donder uyt , en dreefeen machtigt1

Of in een grouftern diep , ofop een hooge klip

"

Sy vvift oock boven dat verfcheyde minne-itreken

>

En konde , daerfe wou , een killigh hert ontfteken •

Iae vvift al wederom te koelen defèn brant

;

En 't wert alfoo gelooft door al het naefte lant

.

De malle jongelingh , bekoort met dcfe grillen >

Laet fyn gedachten gaen na dat de lieden willen • r
\

Het dal hiet Gogh Magogh , daer in het feifaem
vV >

Hadt over langen tijt genomen haer verblijf-

Maer Damon , onbevvuft waer dattet is gelegen » ,

Gingh dolen in het wout enwonder vreemde vveg
^^

Tot hem een kool-man bracht ontrent het duyi

Daer in Lodippe fat gedoken als een mol • ^

.

Hy fagh het lantfehap aen. het fcheen gelijck te iïC

^c^ 1

Want daer is niet een rnenich ontrent haer

Daer is , gelijck het fchijnt , een wooningh voor
^

Geen hoenders op de werf , geen enden in de
0 ^

Daer kan geen jonge maeght een aerdigh kranfjen
v

Om tot een minne-papt haer vrient te mogen ö^f^^üf'
Daer is geen blom-gewas , geen groen ofaerdig

^

Daer is geen fnllche roos , die aender heyden lp } ^
Daer kan geen dorftigh menfeh een peer ofapp el K v

Schoon hem de moede bord en al de leden hijg^ -

Daer is geen boom ontrent > daer is geen edel i ;

Daer is geen nachtegael , die in de boomenfW c '

Men hoorter niet een mees ofander vogel fingcn y

^
Men fieter niet een ree ontrent dc klippen (pringcn

#



i

s P O O C K LIEFDE.
Ter d]

' Ccn Reliek dier , fit daer alleen en kraft

,

Men
ficc d

et^n ^aer ^cc mo^ °P ^orrc rot ĉn vva^
^
ntr

catl

Ca V^cr""rnuys »
en vvon^er vreemde dieren

T0t jn
?
Cr dorren bergh en om haer gevel fvvieren

f

Dacr
I

r kamer toe
;
en uyt een diepen kuyl

llQort men even-ftaegh de ftemme van den uyl

,

347

^Moj^^is gCfont niet metgehouvve ftcenen,

^f^^ 11 vreemt verwelfvan dorre menfehe-beenen

,

H
^aer v

°Vcr ecn •
s *et ^aer een vreemt gebou

,

Of
fa
ghn

00ck Roelantfelfs een fchrick ontfangen fou

.

fvv
lercn

e
?
Vu

y ! gegroet van alderhande flangen

Sdic
L

,

0r het huys , of aen de muren hangen

,

'roo
ycktc Pacl » en^Her padden moer"

P ontrent het wijfte midden op den vloer.

X X 2 Hier
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348 SPOOCK - LIEFDE-
Hier zijn geraeniten by van hondert doode beeften >

Van kinders noyt gebaert , en lijven Tonder geeften ;

En wat Lodippe raeckt a fy ftreelt een fvvarte kat >

Die met een vierigh oogh ontrent haer tafel fat

.

Haer feteiis een rifmet vuylen flijm bedropen

,

Daer op aen alle kant vernijnde flecken kropen . j
t

In \ korte , vvaer men koomt men fïeter vuyl ge

Dat fy met groot vermaeck aen hare tafel voedt.

Hier fat de nare kol tc midden in gedoken,

Ganfch befïgh aen het vier om haren pot te ftoken *

^

Een pot vvaer uyt een damp quam rijfen in de loc

Die niemant als met fchrick onïen , ofriecken ifl

Haer lijf is enckel vel > haer oogen diep gefonckefl >

De lucht uyt haren neus en haren adem ftoncken

>

Een hair gclijck een peck dat fvveeft haer om aen

En vvaer een krinckel is daer fat een adder op •

De vrijer , op de zael van dit paleys gekomen

,

Is van een diepen fchrick gevveldighin-genom^ .r

Daer rees een killighfvveet hem uyt het ganfch^
x
)

)

Met dat fyn ooge viel ontrent het felfaem wijt

.

Hy vonter over-al meer dingen aen te mereken ;

Maer fyn benaeude ziel die fchroomter op te vverc ^

En mits hy ftont en kceck, en niet een vvoort efl l

Soo vvaft dat hem de kol voor eerft de ftilte bra
tc^

Sy gafeen hees geluyt y dat van geen menfche
tong

Oy t uyt en is gebracht > geen vogel heeft gefongen '^f,

Geen hont en heeft gebaft , geen leeu en beeft g

En dat noch evenwel geheele rotfen vult.

(
Een ftem in haren galm gelijck de grove baren >

'

VVanneerfe , met den ftorm gevveldigh uyt-g^

Den harden ouver flaen y ofals een donder raei >^
Wanneer hy uyt een wolck en vier en vvatcf



% nieman[
Sebracht uyt veeldcrhande ftucken

,

Hetlan r°if

C vei'^aen
> niemant uyt te drucken

.

En
1 cha

P ftaet en drilt by-naeft een uyre lanck

,

>
rgaf h°

• ^
an ĉn verbaeft, en maeckt geen vveder-klanck

,

rv
vijlen

aCrm
,

net wout , om daer te mogen fchuylen

,

T
etl jeft

Van t gedreun de fteyle klippen huylen

.

V
^,ler dz*

1

*Prack het wijfwel met een heefchen mont

,

V
at

is ü

er mcn even-wel den fin van grijpen kont

:

IWh°
n^ '

VVat is Van uvvc *aken ?

Heb
tX nei'ders kint hier onder komen maken ?

H ^VvH-
y U beurs gemift door dieft ofongeval

,

0
Vy

ilje fct^
n bevvuft > vvie dat u dingen ftal ?

'ie d rl°

n 8evvas in korten tij t bederven ?

°fvvi| ;

at
,

vri>cht fal op den acker fterven ?

0f°
fVv

Ü ie A
gCen mê ck fal komen uvt den ftal ?

ï
Vll

Je v0 ,

at
§ecn room °yc ûyvel worden lal >

^pelj
etl

0rc*ci'gaen, engrooter wonders brouwen,

^
aelden

, hair , jae bloet , en meflen Ipouwen ?

Of
aer

hed ^'°Ct^ ri ĉn uvt clen Sront »

£ 1% Vo

etl ede l "at en fuyver water ftont?

Nfien °li

CCn Vvolrgaen huylen achter lande

,

Of
1 alle vvik en alle vee te fchande ?

°f
Ctl

VadCr lclfs met al u nacfte bloet

ï
Vv

ilje
bün.

en ^rhet rijck daer yder blijven moet?

r^P den
Cr

1 cn met ge^vvinde pennen

A
^Vvijj

e

U
yter^kant van lucht en aerde rennen ?

% Vy
acr

mC
u
Vvc moft doen halen uytct lant,

een oven brant ï

Of ^ nie
ft°rm d°Cn d ên °P de baren '

P
Vl

'je ^
cbi

P is machtigh uyt te varen ?% een
qatter vier fal zijgen uyt de lucht ?

Htochtigh hek lal tijden op de vlucht ?

X x j . Of



;jo 5POOCK- LIEFDE'
Of vvilje tot u reys bequamc winden koopen

,

Gebonden na de kunft in fes of feven knoopen ?

Of wil$ een fncllc berek > of ander machtigh
lc» r

Doen hncken in de zee of jagen op een klip ?

Of vvilje nu terftont en hier ter plaetfe weten

>

Wat man ofvrouwe doet die elders is gefeten i

Of wilj e met befcheyt hier in een fpicgel 1
ïcn >

Wie u te rechter tijt fai trouwe komen bien

.

Of wilj* onfichtbaer gaen , om kiftte mogen plegeI1;

Daer maeght ofjonge vrou int duyfter is gelegen .

^

Of vvilje door de kunft onwinbaer zijn gefliae ,

Soo datje noyt en bloet > fchoon u een kogel raec

Of vvilje door de kunft een ftcge vrijfter trecken >
^

En in een koel gemoet een heeten brant vervveck*
0 '

$
Kom fegh eens watje foeckt , en hoort dan mU n 1

Ghy fult in korten fien hoe ver de kunfte gaet

.

De vrijer ftaet en trilt, metgrooten angft bevang
en

^
Hy fagh haer fvvarten kop , hy (agh de groene ^%tyotu

Haer woelen om den hals , hy (agh het vreeflrt v

Dat om de rotfen fvveeft ofin deraerden vvr°f^
n }

Hy hoord' het grilligh wijfverfcheyde dingen r^J
e

•

Maer flechts het lefte deel dat had hem wel bevallc^cC
gh>

En 't eingh hem in de borft . Dies als LodipP e

En dat hy metter tijt fyn adem weder kreegn >

Soo koomt hy door het hol wat naerder in §
ctï 0c ^

Hy neyght hem laegh genoegh , hy buyght de g
an

Hy voeght figh by de kol te midden op de xae >

En met een heufche mont began hy dit verhak
-

Prin^efTe vander nachten van de rappe fchiitim er)

^fl?

'

Die uyt den fvvarten poel hier op deraerden kh*11

fl
b^

C

Door wien het aertrijck loey t , den afgront op
^ ^

Als ghy met hollen mont u nare rijmen (precc



Die O C K LIEFDE.S P 0

öacr
n0yc

Cn
^y-fchclp kont zeylen op dc baren

,

C)ie
tllCt

CCn deftigh fchip is machtigh op te varen

,

Daer^ Ccn befen^ftock kont rijden in de lucht,

V^cn ni

^tCCn voge ^ c
l
uam mec

fy
n gefwinde vlucht,

%ey
nt

CC

J?
n ^et volck dat figh me t quade faken

K cn Vv jj

,°ogh geducht ofwonder rijck te maken

,

> K cn vv jj

nict
*onder (chip gaen zcylen over zee

,

iV^Vvil •
8Ccn frokerzijnontrenthet jonge vee,

35'

'^en
VanA*

^°ot-vry zUn y om vvonder uy t te rechten

;

K en vv-m
C cn aert en ^occke niet te vechten .

|J|f
ft
Vvii n . j

in ver^l ofvinnigh onverftant.

ï Va(
ler |?

j°° r VcrS^ cn min door harde woorden

,

x
eri

Vvil a
^°Cn °^nac^c vrienden moorden

,

^ r
al nr^i?

mac^ltiS^ vor^ gacn brengen om het lijfh

DjJ

Vr
ijftCr

1J
.

n hertfen vvenfch dat is een echte wijf.

!
Cv
cnf0

mi
l

Jns gelijck geboren aender heyden

,

en,

mijn genegen fin >

h^tdï
a Ick de^pcn vveet te 'cyd

Kfi14T"a
dT dc kunft tOC mljn*

°°tii
i u

mtlgn zi
j
n > cn u een grootgewin

V\f
eper in

°m
'
vermits u v̂varte Acffen

,

£ 'ck ii fv

e^00c^ a'k a^e tovercflTen

.

Hb^^n t

etï ""g'1 » laetmy dooi uwe gunft

Cn een L ï
m 'jn ge»ef > de krachten van de kunft.

0Vr
f
Ünft cn vvil ick gecnfi«s leven

,

V% ?
U *defjr

my V<

L
Crd

r
gh °ver-Seven >

,

^den i

'tont
.
ghy, looje watvermcught,

«arden aert van hare (lege jeught

.

In-



jjf S P O O C K - L I E F D E-

Indien u diep vernufeens kan te vvege brengen

,

Dat vvy uy t rechte min ons vee te famen mengen >

Soo wacht uy t mijner hant voor u het befte lam t

Dat oyt in al het rijck op prinsen tafel quam>
(

Soo wacht van mijner hant een kleet van vvolle &

Soo fchoon als oyt princes haer levendede maken»

Soo wacht noch tot befluyt een penninck boven

Die ick van Corydon en hy van Thyrüs hadt •

Een ftuck een deftigh ftuck , dat al van oude dagen

By feker machtigh vorft in Perfen is geflagen

,

Niet van geringe ftof, maer van gefuyvert gouC
'

Men fchat het , naer ick hoor, wel duyfent

Lodippc dus gcmaent begint haer vreemde rancK

En feyt : Doet mijnen raet , ghy falies u bedancKf^
^ ^

Maer eer op u verfoeck yet vruchtbaers kan g^. .

.

Soo moet ick hier voor al dien ouJen penrttnc*
^

Die fal een goet begin , die fal gelijck het leven

,

Die fal het innigh mergh aen al den handel geven • .

Het gout van duyfent juer dat is van groote kt*c

Niet een van onfe kunft die hier op niet en acn

De vrijer ftont en keeck , en hoorde met verlang
en '

Hy dacht in fyngemoet : De vrijfter is gevang***
1 '

En daerom , ganfch vervult met hope van de u 1 ^yt •

Schut ftracx daer voor het wijffyn harders be
ur^

Sy ftrijckt terftont het geit y en ftelt haer om & legë

Hoe dat het vorder werck is noocÜghaentelegg^gh

( Een wonder vrecmt verhaei) Deflechtcjop?

Siet fterlin^hs op het wijf, en let op alle ding

In t holffce van de nacht 3 wanneer de lieden droo 1?

Soo geeft u ( feyt het wijf) ontrent de foute ftr°

En keert u leden om tot drie-mael achter een >

En } eerje vorder gaec > ontbloot u lincker been • p



SP- O O C K - L I E F D ' Ee

En
vvaft^

ln ^c ĉn ^ant tot *n ^c zce getreden

,

En o *j? ln ^e v^°et tot drie-rnael uwe leden

,

G0
y^

C vveder op > maer eer ghy neder fit

,

Öat lc(/;
onighinde zee , en feght ten leften dit

:

^Vo
rt^ dric-mael was , dat is om u vriendinne >

Ter
^°

etcr ^s ghy plaght , en gunt my weder-minnc

.

Dacr

°nt na^ gefpreck foo neemt my defe falf

,

^ie
(]an

m Ver^oden is een ongeboren kalf,

^ie
onjĉ

U u
y 1 ^cn N ijl > en feven vale padden

,

E)
atl n ^

cn bergh haer wooningh eertijts hadden

,

Maer

0(

7 ccn ma*ie-kint , dat noyt het licht en fagh

,

%b0v

l

^
de hoeder fterf3 en in het duyfter lagh

.

°P den

n°Ck ^ct ^rcyn van negengrauwe meeuwen

,

Een
0n

n^der-nacht hier aen den ouver fchreeuwen

,

t^.tn een
^ Cc^en-bloet , en van een fvvarte flangh

,

by P°t gekoockt wel feven uyren langh

.

r
datfe ^

lent het fogh van feven vledermuyfen

,

E>op
t ^

a e ^^ent met haren neft verhuyfen

.

b
^ C

J
^ v̂vartc vvo' * beftrijekt u lincker voet

,

V? ickS, t

l

i

Vvederom ,als ghy het drie-rnael doet:

^ dif i

Cr aiS ghy vvaert , en jont my foete miminne*

q ^
uy^gewracht , foo keert u na de ftrant

,

P'ück
t
j
t0t Ccn ^erg^ 1 dacr Zoomen zi

3
n geplant

,

een L
aCtmyrte-loof, en vlecht drie groene krooncn

,

p ^dan ^°rS mCt CCrC Z^n tC tooncn
*

V £0Ytf
t0t d^-mael toe aen yder eenen kus

,

Vy
lckm

Van dcn bergh \ en feght dan weder dus i

^
rtg

r0c

r^niael kroon , dat is om u vriendinne

,

£
C^chc^rY

^y pkght , en vvaft in foete minne

.

geeft u

Icnft is gedaen
. verlaet het eenfaem wout,

n* de plaets daer ghy u wooningh hout

.

Y y Brenght
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3 5 4 S P O O C K - L 1 E F D E- ^
Brenght daer in haeftby een een hoop verdrooghde

En doetfe van den lieert en op den viere finacken *

• Neemt dan dit ravenf-hert, en na den derden W

Soo fteeckt het in den pot , en fet het op het vier -

En als ghy defen uyl den kop hebt af-gevvrongen

>

Soo dopt dan in het bloet drie verfche flangen tong?
>

^

Drie fchubben van een pad met dit verfvvorcn ^
^

En menght dan aen den hcert den hutfpot °n
aC(r0

tcfl>

Steeckt voorts drie toortfen aen van maeghde-vvas g d
^

Maer treckt voor u een pcrck , en hout u daer bell° c

Set voort u keerfen uy t tot aen den uyter-kant i

En als het grilligh licht in volle ftralcn brant

,

Gaet loeyt dan overluyt met defe narewoorden *,

ffcü'

Gaet fpout dan drie-mael ooft en drie-mael in het fl

En drie-mael in de lucht j
ontfluyt dan uvven tf10

En brult ten leften dus j foo luy ghy roepen kont ' r 0
$'

Lucht- heerfcher, Duyfter-vorft,V Vmt-maker, Sx^c^
Hoogh-vliegcr,Tuymel-gecft, Vier-fpouvver, M l

y\
fcA

Icught-lockcr, Donder-vrient \
Nacht-koning»»

Thien-duyfent konftenaer , die met de lichte win

Die in den blicxem felfs u weet te laten vinden?
ctï

hcC

Wiens onbepaelde macht meer trouwe knec ^
Als hy die boven woont , en inder hooghten lv

Koom neemt dit offer aen , een ofFer mijner hana
c ?

Daer in , tot uwer eer , gewiede dingen branden >

Al (aken vol geheym > die niet een menfeh en K

Als die tot uvven dienft voor defen is gewent .

^

Vcrfacht een hart gemoet y dat niemant wil beU
cV

Dat niemant gunfte doet , en niemant wil S
cr *cVC

j^ ?

Geeft dat een ftege macght, die alle man verac

Mncrh ondermijn gebiet ten leften zijn gebrac



8

So°
Vvi|

i

haer geeft mijn liefde magh gehengen ,

!

Eeti ojf*

e
y
en"ftaegh u nieuwen offer brengen

,

* Uvver cer > een ofter van gedanck

,

Wft &l
^rCnom m

'i
n leven-dagen lanck

.

Hgh
y
£7 dit gedicht fult hebben uyt-gefproken

,

Van n

C

^mer^en vervult met fvvarte fpoken

,

Die Mi** Serv uyc
'
c onder-aertfche rijck

,

p^ lult ^'i

0
-

00^ VCC ' nüC^ vvorm > nocn voge^ 's gelijck.

^n J't^ een os het aertrijck hooren loeyen

,

Ghyy Jck als haft de lichte fchimmen groeyen

.

En ^
C Van a^e ^ant vernemen ^root getier

,

u%U 1Vrecmc geipoock en menigh felfaem dier d

dralCe

aer
°^ ^e '3aen pyragm 011 komen treden

,

Hcm£ °m den kop en flangenom de leden

,

p.
Als 0fl

Cen ^age vlam ontfpringen uyt den mont,

Jyfnltd

ec Ceuvvigh vier in hem verfegelt ftont

.

'W* 5
Cylla llen > dle fal beftaen ce ba&n

>

^ vv ,

ic~macl vi
J
f > hem uytetlijfgevvaflen,

, en wel de felfte geeft

,

t 5(1o r v
°s vyeynigh acht, en Pluto niet en vreeft

.

^Ise^
a
PP^kaeckfal nacr hem komen trappen

,

S p O O C K - L I E F D E.

^ rarCn

Vatei^°ni: ^n °*ren 1 Cimen klippen

,

ï|

^s

°ffer d

m
Perc^ >

cn maken vreemt gebaer

,

^!
Cx

fuli* n
uy ĉn t man ontrent de kamer vvaer

.

#5

^Sge

e

n

B,
:

ontes(ien,die met fyn felle klaeuvven

^Vhii
a s

,

CQn beir
y en als een katte maeuvven

,

Vy
c
tycfe

hct VVOL'tmet wonder vreemt gefchreeu

,

V'
Cr
to?K tdlevvoIfofals een wreede leeu

.

>en Vo

et

*J
gc% t ? daer fullen vreemde dingen

,

acr£ J*
h°c <k* het gae , ftaec vaft gclijck eenman

,

5 e* leelick fpoock dat u genaken kan

.

Y y x Doch
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S P O O C K - L I E F D E.

Doch ais de (vvarten hoop ten leften fal verdwijnen

,

Dan falder op de zael een fchoone vrou verfchijnen y

En nevens haer een kint. Het wijf fal Vernis^
11 '

De jongen haren foon , de gront van uwe pijn -

Terftont {al achter haer een harderinne komen

,

Die binnen u gemoet haer vvooningh heeft genomen

Maer fy cn ïflet niet, 't is maer een ydel beek,

Dat in de fchrale lucht en om u finnen fpeelt

.

Dus fchoon het u belacht , en wilt haer niet genaken
>

En boven alle dingh en vviltet nimmer raken

.

Want biet ghy eens den mont , ofwel u rechter 3

Ghy fult u leden (ïen als in een vollen brant

,

V breyn (al grilligh zijn , u finnen fullen dolen

,

V wangen afgerecht gelijck als fvvarte kolen

,

V lippen foo geftelt gelijck als enckel piek

,

V geeften uyt het iijr getogen van den fchrick •

De fchim die u genaeckt die koomt u maer betoond

Dat fy die ghy bemint u liefde wil beloonen >

Dat fy
nufachter is, en voor utoe-bereyt, .

/
Daerom ghy haer ïnernlVfoodickmael hebt g

eV j

De vrijfter ial voortaen van u niet willen vlieden >

Maer fal u menighmaei haer foetc lippen bieden >

Sal by u willen zijn oock in het dichte wout ,

En wenfehen even-ftaegh met u te zijn getrotrt
•

Ghy daerom watter koomt , en watter magh geke

Al fchijntet dat het huys en al de muren fcheuren >

yV
^r^

En vvijekt noyt uyt het perek, daer in ghy zty
,

Hoe feer Pyragmon gloey t , hoe fel oock Sc'yl£ ^

>

Doch ofgeen fpoock miilchien fïgh u en quam ver*

De goden , lieve vrient , die willen u verfchoonen •

^

VVccfl: des xuet ongeruft , maer hout u wel ge 11
.

Ghy fult haeftuwe fien , die ghy van herten nanlC - A



$o0m
Vreemt gefpuys is uyt het huys gevloden

,

POOCK- LIEFDÉ
h datt̂

*Vvafte pot heeft langen tijt gefoden

,

SS/'

Hnn a
tu totdenhecrt , en neemt het felfaem kruyt

,

^vVa ,

crmet gevvelt den leften druppel uy t

.

\k
C het dierbaer nat , de keeft van alle faken

,

f0^

Cn killigh hert tot u genegen maken

;

Hecm
mcn dat gebruyckt gelijck iek feggen

^etfyy^Ê een jonghgefcl de vrijfter liefgetal

.

Crtv

C

{?
e v̂varte k°l • De vrijer als genefen,

Hy
Vra

° ^ ln den geeft , en kreegh een ander vvefèn

,

En
}je ^ c ^aer ander-werfal yvatter is gefeyt

,

een fchat figh aen de borft geley t

.

Hy
at ^
^kruyden met in eenen tros gebonden

,

Hy (U^ em vvijFnoch dienftigh had gevonden

,

k £n fp
^t de reys > enfey t haer goeden dagh

V°
0ttl

hier
naCr ^CC ^° rP J vecr^§^ a 's^ maS^ •

^at^ * nu foete jeught , en vviltet over-mereken >

Al|
Cen

°n onderneemt , om uy t te moeten vvereken >

h^ nic

Uyt dvvafc min
•
T is enckel^ bc

i
aSl1

5

JH u

Cm

^
nt ^nder fchrick offien ofhooren magh

.

, oock met een groot verlangen ,

vrc ^a
^ ^et ^agh ten eerften aen te vangen ,

ö k

ec
^er

^eCn ^uyvc ^s^
>

g

een onder-aeres gevaer.

^of0

r

^
Cn °udefpreuck: Dknlkftistiiettefryaer.'

Vet
tl

°§hfte drift , ons liefde mochte ftrecken

,

? ^OcJ

Cm°§en doen y om deughden op te wecken

!

Al k
tonf

VCr^nt ons ^at > cn weeft ghy Yeenigh wit,

Sy^y Hu-^
1^ begeert en onfen geeft befit

.

V
^rs

Ct Verrnaeck door-wandelt harde wegen 3

È^^OnK^
011 VI *ent k°omt den harder tegen

.

v
Vift

^e man * die a ^s Damon {iet , 0
nict Watter fchort , ofvvatter is geichiet >

Y y 3 Hy
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.

Hy vvift niet wat den uyl ofwat de vreemde kruy^efl '

Noch wat het ander tuygh wil feggen ofbeduy^en >

Ey fcgh eens fprack de man , O Damon lieve
vriend

,

V Vaer toe u dit gewas en defen vogel dient

.

lek vind' het wonder vreemt dat ghy foo vijfe ding
efi

Gaet foecken in het wout en t'huys beftaet te bringe*
1

Wat aenflagh hebje voor ? De blijde jongeling*1

Betrout den ouden man , en fey t hem alle cïingh •

Hy gaet hem met gemack ten vollen openbaren >

Al wathem van het wijfis heden weder-varen >

Hy opent vvatter (chuylt ,.en al met blijden geelt >

Hy ftelt hem voor hec oogh een voile bruylot*
cC

Als dit Palxmon hoort , hy ftact geheel verflagen >

.Hy kan het flim bedrogh de rancken niet verdragen
;

Wel , fey t hy , harders kint wie gaf li defen &cl

9

Datghy door quaet beleyt tot goede dingen g
aeC '

Ghy zijt> na mijnliegrijp, te bijfter onbedreven >

Voor foo een vuylen bras u penninck uy t te geven
•

Indien ghy my gelooft > het is een quade flagh >

Die u te gcener tijt ten goede dienen magh-

Geen oare fpokery , of lift van fnoode vrouwen

JEn leggen oyt een gront om wel te mogen tronvve*
1 >

Ghy doet in dit geval een vvonder quaden g^n§
1

En 't lal u hinder doen u leven-dagen langh •

Wat meynjc , fal een uyl u aen de vrijfter helpen -

Of fal een vuyle pier u tochten konnen ftelpen ? .

Ghy zijt , foo ghy het denckt , van u verlbnt ber°

Het is voorvvaer een uyl die dit bedrogh geloot* •

iaet vry u feKaem moes en fvvarte kruyden koken

>

Geen liefde vvort verweckt door onder-aerifche t

Doorgeeften uy t de lucht, ofander vuylgeb^
0^ j^^ f

Em mapght blijft datfe was , wat oock een P



^ntghyd
S p 0 o c k - ~ x „ . „ „

vr
°or ö° ei: helcyt niet tot een vrijfter komen-,

Al vƒ
G

*j

n ^ooger macht die heefcfe my genomen

,

Dat j°°
r nacht-gelol \ ofvuyl bejagh gefchiet

LIEFDE.

Als
dit d

VU aCp ec^c God , dat wil den hemel niet

.

Hyr
Ucht

C

^
nghman hoort, hy weet niet wat te maken

,

Hy 0
' y fvvijght i hy dut , hy knjght befchaemde kaken,

\ % bü'fi

lt^ Cn
S*nc 3 macr dcs a

^
n iec"te~m]^n

>

i
$oot

?$Kk hy was , en treckt hem weder in .

e onf^
C

-

n
8^ verhael en veclderhande woorden ,

So0 hfk
J°ngelingh tot aen de ziel bekoorden

,

. Vy
at

• °^ltV met verdriet ten leften in beraet

,

JSt'w^i l
C vrcemt geval voor hem te plegen fta

aer
Uyt ^

J ftaet en dut , foo koomt een harders

^ tiw f
C nac^e dorp in haeften aen-gefprongen

,

^Wr D
,

am°n%h,foc'

ers jongen

igen

,

öo bleef hy veerdigh ftaen

,

11

^ v
°or j

dler y langh van u geprefèn ,

^Wder

C
. .^ n*et meer u vrijfter wefen

,

b
^
at

11 to
•

^

n 8cnan » ick vveet een vreemt geval

,

^Wc de
°°fs 8c^nc hier uyt het hofgekomen

,

^cb0 ^?
n8c maeghcin haeften wech-genomen

,

K % al

aer vadcr fclfi dit wonder felfaem vant

,

Hv^^s hel

CCn gef
"

eyc
' Het koomt-van hooger hant

:

u^JrSedult
- VVatfalde man beginnen ?

Vvat?
rootcn ernft * hy fmelt in groot verdriet

,

Hy °P eenV u
y P lc

gel1mocht ten baet den harder niet

.

J
n

lra,w
m dcn h^ls en kuft haer menigh-vverven

,

Cr hy^
r
° en aftot in fyn gnj^cn baert

,

crt niet verfchoont , en fy vvert niet gefpaert

»

Te
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Te midden in het dorp daer ftont een gulden'vvag*
,

Daer in vvert fy gebracht , en veerdigh wech-gecu»
^

Menalcas fagh haer na , tot dat de koets verdvv

En gafdaer op den geeft , gelijck hetY^^f^
Daer bleefhy fonder fpraeck , en die den harder tt^

_

Zijn met den man bedroeft en aen het hert g^j
1

^^

,

Dies vvert hy op-gebeurt , en in fyn huys gebi

Alvvaer hy , namen feyt , den doot alleen ver

^n
,

Als Damon dit verftont , eylaes ï fyn roode vvang
: ^

Zijn met een bleycke vervv van ftonden aen beva

Het kruyten wat hy drough ontviel hem nyter

En oock fyn tranen felfs die rollen in het zant . ,

Daer leyt deioover-kunft en al haer vreemde ranc^
Daer leyt hetfvvartgehcym en al de minne-dranc

Daer leytet alcemael , ick trapper met den voCl '

cl .

Ick voele , na my dunekt , den doot in mijn ge

O fterren , fonne , maen , 6 lucht en koele winde» »

En wat in eenigh deel des hemels is te vinden , 0tU

Ten goeden van den menfeh , ach ! ftijft
dl °

Dat niet en kan beftaen in defen tegenfpoet . ^
Mijn hert mielt in den druck , mijn geeft die is be

De kracht van mijne jeught die is alree geweken
•

O dat mijn bange ziel den leften adem gaf

»

En dat ick nu ter tijt mocht dalen in het graf •

Afpafia de luft van mijn verdrietigh leven, [

1

Aipafia mijn trooft , in defe borft gefchreven

,

Afpafia de glans , Afpafia de vreught

,

Aipafia de kroon van al de friflche jeught

,

Aipafia de blom van duyfent harderinnen

,

Aipafia den dauw van mijn verdorde finnen

>

Aipafia mijn vvenfch , en aller vrouwen eer»

Aipafia mijn ziel en is voortaen niet meer

.
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Sten 0 .

R v s E n A S P A S I A.

Vo°r hecT
an8n »

*

s voor de gwote jonckers

,

Is
iierf ir^

Cn V°° r de ^ee ĉne Pr°nckcrs

,

lekw
C

7Ven moct

:

vva* fal ick nu beftaen ?

^ vv
0l]

°U
>
inc*ien ick mocht , tot inder hellen gaen,.

*Hick
lcnickrnocht

, toe in den afgront dalen

,

Maer(]

totm
*i nen trooftde vrijfter wederhalen .

Mij a

at ls ônder hoop , ick ben voor alle tijt

tyis dan^
°
r
3 m^ n ^Cn^ vvcns

> mUn^ en vreughde quijt

,

' vvil rPn *ck °ntfet en wonder fecr verbolgen

,

Hy |A .

c dattet gae ) hy fal de vrijfter volgen

.

aeef I

terft°m een Peert uyc Alcons rijcken ftal

,

C^^orft
0m tC ^en VV'1C

^
licr Van vvordcn^ •

Öie v

y

Van grooten naem en over-al geprefen

^is
, v^

0tïl ^efen tijt in Perfen op-gerefen

,

k\^
des

C

l

C
'
onver âegllc > van Iloogn en edel t»Ioet

t^ Veel
^Ct~tC"m*n nocn noogerm gemoet

.

^Vert fck-
r

jcken in
> en wan verfcheyde flagen,

% v0SCt Van llct ,Llck aIs op den hals gedragen

,

[
Pic Voo ,

een ^achtigh heir en menigh dapper helt

,

b
{^ vv ?

n bu
ytcn rchrick hct tc Pande ftelt -

c

Prinr
Cl

3S d°en >c gebruyek i dat na verrichte faken

,

Skonft-T*
een hen gingen vrolick maken

k C
Jock

g
l
fnarcn4el

>
m<* edel druyven-nat

,

D^Oe vV;

C
j

v gefongh > en vrouwen boven dat

.

ccn n-

tCr ti
i
t een hooP geflepe gaftcn

,

?e
foch Scn vli

J
c °P defen handel paften

,

C Vaer
da

Cn d°0r dc ftadc en door llct gan ĉne lant >

Cen hr j

Cn VOor dcn
Prins de khoonfte macghdé vant

.

j;
°ch

jn ^
Wen dagh , een weynigh na den eten",

^Vvifl .^.^ughc de vorftcn zijn gefeten

,

che volck met open kele lacht

,

°P eene-mael vier maeghden in-gebracht.

Vier



3
6i C Y R V S E N A S P A S I ^j^,
Vier maeghden wonder fchoon en van een geel tig

En daerom in het hofvan yder hooghgeprcfen

.

Hy die het ftuck beleyt die fteltfe voor den vort*^ bo(
(l

Met fchoon gevvaet bekleet , maer naeckt ontre11

Dit heeft de jonge prins ten vollen wel bevallen

,

Hy vought hem tot het fpcl , en geeft hemom tem3

^

Hy fcherft , hy tacketeylt , hy flaet een kluchten
>

t

Hy doet, 'kenweet niet wat, dat niette veel e

Hy fagh hoe datter drie om defen handel lougen >

^
En nam het voor een peyl dat fy haer wilden v0Ü

î(iU

De vierde , foo het bleeck , en was foo nietg
e

Vermits fy geenen luft in hooffche grepen
viot

.

Daer is foo fchoonen roos in geenen hofte lefetf * ^ ^
Gelijck een jonge maeght , die met een cerbaer V

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

144 Dó



Ha

Maer

00
^en nec^cr~^aet > cn raet ^c lippen fvvijghc

,

De
prin

°m ^aer ôctcn mont een acrdigh bloofjen krijght

.

KL ^hant-gefpel aen haren boefem maken

;

Sy ^
°°^ c feengb geficht , en liet haer niet genaken

,

Of f

rtv n handen af, met foo een fier gebaer,

^°
ck d ^^n

?en kint >
cn een lcc^er vvaer

.

^Vjc^ *?
ev^ den vorft , en liet terftont bevragen

Hem
C Vr^cr

*s >
en vv*e ^aer nae fte magen

.

QCr j

V
y
ert daeropgefeyt: Het is een harders kint,

Jis van l
in ^aer bedrijf, maer over-al bemint

.

v is o gemoct j en vvll geen vrijers lijden

,

VVjc \
cr

""^ gelijck een ey te mijden

.

h^ hc ^Cc ĉ ëcwlCït >
°^vvie hacr beeft verfocht

5
Prbs

1 £ankk fonder vrucht fyn dagen om-gebrocht .

y Vy
e

' na die verhael
, gaet op een nieu beginnen ;

Ht\
a|^

rt CVen hart , en krijght geftoorde linnen .

s

I i?
ntflu

°
f°

n^e macgkt baer dus niifhandelt vont

,

ö °et ü
V°°r ^cl^ a^us ^aer rooc^en mont

:

lX^be^ bracht ^c g°den eeuvvigh loven

,

Hoc i ^
Ver gevveeft van alle koninghs hoven

.

ï
y Vvere^ vor^ »

*

s cen keyfer zijn ,

l

^

^^enf ^Cn ^anS^ tc ^ttcnm den vvi
i
n

3

H m.i
yn

.

vert™eck ontrent de lichte vrc

C Y R VS EN ASPASIA. 3*3

vrouwen

,

? > da* ^aet mct vreughden aen te fchouwen

.

b
^ fckc?

1S gCCn VVerck dat uwen ftaet betaemc

;

V^Hten'
^ktigh prins , ick bender in befchaemt.

r krOQ
°?nc ^ac^ tot acn den rooden morgen

.

^ evVk ,1° houft den gccft » behouft het ganfche lijf.

k Ptiös
he

V
p
1C Ĉ draeght en houft geen tijt-verdrijf

.

Vt y
CC andcr vvcrck } hy moet geftrenge
°°r al het rijck de nutftc regels fetten

,

Z z i

e wetten

Hy
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3 ó* CYRVSENASPASI
Hy moet het vveligh volck oock door fyn eyge*1 dn

En leyden tot de deught en houden in de ma-et

.

Nadien de rauwe jeüghc door hem dient in-gebond
c

>

Op datter niet een maeght ofvrou en zy gefchonden*

En dat het flim bejagh en drifc tot vuyle luft *

Door hem dien t af-gekcert en uy t te zijn gebluft

Ghy die ons koningh hiet , en wilt geen vrij lier
lenen

Die noyt een dertel wicht ofhooffche linckers kend^
j

Doet eer dat u betaemt , beftiert het vaderlant

,

En hout u gulle jeught door reden in den bant

.

Dat fal u 5 machcigh vorft , een ftil en vreedfiem levetl J

Dat fal u door het rijck ontfagh en eere geven

.

Een die maer Hechts het volck en niet fyn luft gy
1

Verdient na rechten aert den naem van koningn

Dit fey t de jonge maeght met foo een deftigh vvelen >

Dat in des koninghs hert een af- keer is gereten

Van alle vuy 1 bejagh . hy laet het mallen ftaen >

En doet dien eygen ftont fyn Raden henen gaen

'

Hy gaet in fyn vertreck m ftilheyt overleggen

Al wat de jonge maeght hem aen beftont te fègg^
n

'

fïf

En als haer ganlch gelpreck by hem ontfchakeK ,

Het docht hem dat de gront quam uy t een edel

Quam uy t een rcyne ziel y en dat foo vrije {innen

Zijn machtigh om een prins te kennen overvvinn^
1

Hier koomt haer foet gelae t > haer aerdigh vveic

En fiet daer is de vorft in foete rafery

.

Hem kan geen ftillc ruft ontrent de leden komen >

Vermits fyn diepfte mergh alreed' is in-genoiïtfn • ^[\ l

Wat dienter meergefcy t ? hy ftek ten hoogM^

Dat geen als defe maeghthem toe en dient gepa

Maerpamon onderwijl is in de ftadt gekomen > j

£n heeft na fyn bclangh aen alle kant vernomen •



C Y

^vvatd
RVS EN ASPASIA.

e jonshman doet

.

^nbog^^^docchcm bcfchcy

ofvvacr hy vragen kan ,

men(ch en vveter

3«r

van.
ln

klecd in

J

^
n harders kint, gekomen van de ftellen >

EenVo ^,
yv°nder rou > en (onder met-gefellen

J

Eu Vy
uyter aert , en ront gelijck een kloen

,

' nafv
^ct ^°^ en vvaer de menfehen gingen

,

Macr
^ c begrijp

ï doorfnuffelt alle dingen i

b VVief
SVan kleynbeleytal wat de jonghman doet l

byflet

nCCgh
is in het lant is hier een Hechten bloct

.

H
yrletd^

machtigh flot, hy fiet vergulde zalen

,

Hyf
let

nKken glans daer in fyn oogen dwalen j

^n
*1 hc^a

Ĉ^°on vervvu^> en vvit gelijck een krijt
?

H^Ctcr
and

l00t
^C^OU ^hangen met tapij c '

y fiet
ce^f

V°^c^ a 's die de ^hapen vveyden

,

Gct^ ^c J
eught van jonge prinsen leyden ,

C^en r

S
*P

ee * c ontrcnt
fy
n medc-maet

.

r?
Ct
^et kJr*

^e <
l
liant daer a

*
de vor^en âten

Ü

Vn dyv2
c edel nac in suldc vatcn ftaen

>

C^en\^ OVcrdlsen dickvvils omme <raen

.

r ee
'i bi,7

0rft van tafel °p-sercfen '

r\

Cr

^Tie
' &ec^' en nlct ccn vrolick vvefen

k \^ ^y

r lI
.V t gegaen . en onder dit geloop

S
V0t)tc

en

Cn lllet dcn drangh ooc^ Damoh in den hoop J

0 ^ cd'

/

L1 vertreck daer%h

h

y &üoone vrouwen

S^gh h
n^ Prin9en onderhouwen

.

Vr fr,s
in

dc Vorft een
)onëc niacgnt verkoos

,

V/!^W ]

ge ^aet Seuick een verfche roos

.

ec
ide

JOc dc
Prins hacE door de kamcr Ieydc >

^tter hant , en met den monde vleyde }

Z. z 3 Daer
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Dacr fagh hy hoe hec volck hier op te famen liep >

En heyien veelgclucx ontrent de keylèr riep •

Hy y vvien al dit gewoel zijn wonder vreemde fake11 '

En efter niet en derft den grooten vorft genaken >

Vervought hem by een prins die wat ter zijden
^

En (lort hem in de borft fyns hertfens vollen g
r0^a ,

Ey , macker wie ghy zijt , laetmy een vveynigh
vrag

'K en figh noy c prinsen hofvan al mijn leven-dagen
^ ^

Ey fegh my doch een reys den gront van dit bei

Op dat ick in het dorp yet nieus verhalen mag»
-

Wat iflet voor een man die alle menfchen &°clC^^0ti&

'

En voor vvien , als hy koomt, oock heeren buygeIX

En wie is doch de maeght > van alle man beüen >

Aen vvien men yder hoort geluck en hulde bie*1 -

Ick ben een ront gefel > en bijfter onbedreven

,

Die niet als op het lant en ben gewent te leven > a.

Die noy t en heb gevvoont als op een boeren-^

Neemt my ten beften af, dat ick u vragen den •
< cfl)

De prins fagh Damon aen , en fchoon hy kan betf*

Dat hem de leden ftaen om in het velt te vvereken
>

Soo vont hy nietje-min in fyn gedaente vvat> ^
Daer in hy groot vermaeck en goet vernugen

Hy fey t dan : Goede vrient , de man by u g
evVCL

Dat is de grootfte vorft die oyt de menfehenp^
^

Een harder van het volck 3 een

En daer en is geen menfeh op aerden fyns genJc

De juffer dien ghy fiet hem metter hant geleyden

;

Dat is een harderin gekomen uyter heyden . ^ '

'T en ,is , naer mijn onthout > nu maer de vi)w

Dat ick hjier fonder glans hier in de kamer lag

^ ^

Nu ftreckt hy tot de maeght lbo verre fyn behage *

^

Dathy ontrent hacr is.by nacft geheele dagen*
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. Htii
s k'

^el^ c,c ne t Schijnt, van hacr niet duren kan

,

r öan,

*

r

.

CVcn-fclfi geI,jck een echte man

.

Ct op
d"

V
r
Cra°m » fo° gaet h7 vordcr mereken

,

Herjw
l'8c»chtdc ganfche finnen vvereken

.

Hyfa ,

Vdlt Was gcfeyt foo vvashy fteke-blint,

Wat
° nict dat hy kent , hy kent niet dat hy mint.

Jt

^ian r
in°^ ' ^vie ôuclec konncnmeencn,

^itf
eyc

\ ° ontlijckt doorglans van rijeke fteenenl

h
S°° Vvn r

UVVe
gaft »

cn mits ny nacrder trat

,

Vchi
int di

y
L
banSe ziel van

4
roc&cyc

3^

op-gevat.

tr
°oa f J verftccnt > als% in dcrc bende

Hhji ü
tcn luft

*
fyn harderinne kende

,

H> in fo

C hy bcfvvi
i
ckc

>
als hy fyn befte pant

Di
rft tcn f|

rootcn hor~> cn in foo vaften ba™ •

V
°°r een k

' hy ka" niet langcr rvvijgen

:

p
Crt Vv 1

êr is en magngcen harder krijgen

.

0
tn

fyn ^ ' miin tweede ziel . De vorft vernam de ftem

,

nevens hem

.

? ftön
t^ J.

origelingh met grooten druck bevangen

,

V

C

WnsJ
c

^
ten%hmet tranen op de wangen.

h Nftt a

lC 10 hofdit niet en is gewent,
VvNnfo

n
^
Clicvc macghc > offy den harder kent

.

ï S dc i

ndc
L
r gal » verhack in korte reden

,

ï!
iet

uvr

0ng^an is » en vvat hy hceftgclcden >

^le
Vva

ero j
6" de Vorft aI vvatden harder fchort,

H^
1

fyn h

1

i

by Ûcbc cn droeve tranen ftort

.

D
Ct

t«
n cen vveynigh uy t de lieden }

1>

r

Cyt^
UWcn gaft in fyn vertreck ontbieden

;

h\
Vy
°u

, /
:

,
Vrient

> ick hoor ghy zijt van goeden acre

,

\ 11
lia
£e a

°
i

U bcvieI
5 dat gby mijn dienaer vvaert.

^ tr0ü
gUnft en groote fuc

'

ht becoonen

,

yven dienft met rijeke gaven loonen 5
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ó8 C Y RVS E N A S P A S I

In plaets van defen pij en boeren hongerlijn

,

Sal u geheele kleec van gulde ftorTe zijn.

De macght u wei bekent die heeft u foo gcprclcn,^ ,

Dat ghy , na dat my dunckt , hier moet gevolde re *

V Vel aen verlaet den boa, den vlegel en de vvai»

>

En vvort ontrent een prins een luftigh edelman
•

Ghy Tuit hier in het hof, oock fonder yet te zacyen

,

Ghy fultai njeker ocgft en beter vruchten 'to&1& *

^
Dan als ghy ftaet en fpit , ofop den velde P

loL1& it .

Soo ghy naer.ons gebruyek alleen de finnen vo 0

Ghy flaept of in het ftroo , ofop gedrooghde bieie*1
_

Hier fulje fvvanen-dons tot uwen leger kiefen •
;

Ghy hebt een flecht vertreck van kley en ftr°° o

Hier fal u vvooningh zijn geciert met edelg^ 0
.

V muren zijn bcdeckt met raegh en fpinne-vvebbe

Hier fulje fchoon tapijt in zael en kamers hebben
.

^
^

.

Ghy drinckt maer fchralen vvey , en cctgcnn|c

Maer hier is vet gebraet , en niet als foete mol .

Ghy kont in u beroep alleen maer fchapen vveyj»e
'

Hier kon j' een machtigh heir en groote benden W^ffi'
Ghy draeght een harders ftafdie uwe boeken

Maer dit is ander tuygh dat in de fteden dring

Ghy voert u kleyne bien ontrent de groene linde >

En foeckt in haren korfeen koningh uyt te vio
^^e'fc

Maer lieve fegh een reys , wat u de koning» g

Die in foo engen korfen van de groente leert

:

'

^

Hier konje grooten ftact , hier goet en eer Dekol1

^ell
,

By ons wertmenighlant door wapens in-gcn ^.

Daer is geen heerfchappy te rapen uyt het
g| ^ ,

Maerick ofmijns gelijck die kan u voordee ^
Hier leert men geeftigh zijn , hier leert men de Ij^,

. ^
Hier leert men wi js beleyrcn honden: gauv ve

»
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r,
Öie blüfr

g met hcC VCe £aet vvevden in het gras

,

?^aeron
V°°rimmermeer een Munten als hy was

.

tie
ft een k

gCefti&n Suant » Iaet egn en kouter varen

,

Hebt oh j
tCr ftant voor uvvc friflchc jaren

:

Ai% rulc^
vrijfter niet tot wie ghy waert gefint

,

h öam0n
Van Cn aen van Pnncen Z1

i
n bemint

.

'ü ft to t f ?
de V°rft a'dus vvas aen-gefproken

,

vVanta .

y
L
beroe

P en is hem niet gebroken i

I i°° heeft |

y V°°r een vvi^ net ftuck bad overleyt,

e
11 ick bid/

voor denPins ten Ieften dit sefcyc
•

^^tons |

n magn > °

P

nn
9
en hooge machten,

^ prijfl.

3g
?
n ftanc ™ec al te feer verachten

,

IcU
Vant n "iet te vccl de macht van u gebiet

$

H .

b *n ofT)Q kkyn beêniP
*

'

c en 15 fo° 'u%h niet.

f vrient die «n fyn jonge dagen

F
e lle

eft

r

1 llldt Cn andcr gl'°en te draSen •

H
Vy

at d
° '1CC^een

'
ange vvi-^ verkeert

,

^|
VVas

in f
aerommc-gaet dat heeft hy mygeleert.

n
1161 o0 !

n tIJ CCn vvondcrmegen jongen

,

tten
c b

ge
i

gaen ontrent de vreemde fprongen

,

'ecrde

Ct

i

gevvo
.
eI dat om de princen fweeft

,

}6$

"ÏU- lc»evvarl I r
-^p^y^wttt*

\ & deJ A
Voor <

l
uade nucken heeft

.

F

Clc
ben

g0ede nian my menighmael verhalen

,

f ftaegb v

°ns

7m glfign vveyden in de dalen

,

V Vv
°ont

yn befluyc
' vvanneer ick van hem fchiet

,

^^gcen
niCC

Ü
1 ilCt Ilof' de deugbt en woonter niet

.

u gebeuren,

> Ci^t irt

\

Vermaeck
» g°y rLlltet eens betreuren.

e dar k» ,

e
5lan mv "etgelijck een vrient,

eU l,

°m ? ,

hofgecn vry gemoet en dient

.

tda
tfi!k

oetseen fmaet of banden li
i
de

gn vernought dat kan hem licht verblijden

,

A a a Heb
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Heb ick tot mijn behoufeenkleynen vvater-p^>

Waer toe is my de vloet van gulle ftroomen nu
•

Al is het water groot, en dat de holle ftroomen c^
Geen dam kan wcderftaen ,

geen dijck en kan bet ^
Wat voordeel doet hetmy > Al lijd' ickgr°ot

ft

Een vveynigh is genoegh aen mijn verhitte bor

lek achtct meerder vreught te leven by de fchapen

,

En op een groene vvey geruft te mogen flapen

,

Ick achie meerder luft te fpelen op een riet,

Als wat een hovelingh ontrent een vorftg
enl^ f

Te yvoonen in het wout , het jonge vee te vveyde

De gey ten aen den bergh , de fchapen aender hey

De boeken aen de klip , de koeyen in het gras

Van daer koomt meerder vreught als oyt in hove

Ick ben een ruftigh quant in y
ryheyt op-getogen , _

lek heb een ronden aert uyt 's moeders borft gel°t\

My dunckt dat al het volck hier leeft in flavern ^ ,

VVant daer een grooter woont en is geen min

Wat in het hofverkeert , dat acht ick als gevang
el1 '

Men fiet de ketens felfs hun om de leden hangen
•

'T is waer de ftofis fchoon , foo datfc vvert be

Macr efter is het volck hacr foete vryheyt qnij 1 •

Een flaefis aen het lijf, fy in den geeft gebonden»

En dat wort over-al het rneefte leet bevonden • ^^
Het lijfis maer een fchors ; maer wat van

Dat iïTetdat den menfeh gevveldigh bitter in1

Hier woont geen echte trou , maer wel een liltjg

^

Een hpere met het vvijfdie moeten t'famen dee c

Het iffer al bedrogh , en niet als eygen baet>

T is al vol linckernij al watter omme gaet • ^ ?

Hier toe word' ick genoot , om dit te komen lec^

.

En 't is , gelijck men meynt , een lagen ftaet veie
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lek

vi

C
,

n ac^tet niet . wat vreught geeft doch het gout*

^icr faj j
?
C

k5

necr(^er^ ontrent een jeughdigh wout

.

A 's
dae r

j
dcr zi

J
n

>
en vry al beter varen

,

Als dt

CCn
^"aSe Vvacht de kamers moet bewaren

,

Is^i
r

?|
en prouven moet , ofniet een boos fenijn

§h a

C 011 Se^ac^ °^

^

n ^cn f°eten wijn

.

ai he^lT
^°C^ een rcys> vvat'hebickdoch te paflèn

Vv
ieh^ef

^ bcflagh Cn overto%hbraflcn

Ge [lan
"

cr °yc veracht ccii ham of fchapen-bout

\ (lecht

n ^ rooc^ 3 £evvrevcn in ^ec ZOLlt ?

^ tlUtC fl

CS

?
Ct ^°n§er eec "gehjek vvy boeren plegen

,

Hy
^
cllte koft

, hy vint een vollen fegen

,

V Hijtv if—
bevalt

, hy vint een foete fmaeck ,

V ^et ff*

1

P l"achc , vvy leven in vermaeck

.

\
ftae

,

Cn 4ve werekt en houft geen grage foufe

&ie ft,|
t

In ên gaet en houft geen fyde koufen

,

Vv
n ^ent &rauvve P*j

tcn vo^en is vernought_

bn l^
een ^cnrer kleet ofdat hem beter vought

.

Vv
aet llet

Ct
i

1^c^ gevvaet aen my ofyemant geven

,

h?> j
ma£ l van enckel gout geweven ?

en.

^
i
'ü^ - »«c uraent aie itaet my oeter aen

C ^eet
va*

ĉne praem geperft te moeten gaen

.

b
rHt Q

n C
^Sen vvol ofeygen vlas gefponnen

,

h ^Ocs^
C^en lant met eygen hantgewonnen

,

Vv cNer
cy
£en k°*> cn

v

kefch uy c

e

ygen ftal

L e
ÜaCt j

°etfte vrucht van ganfeh het aertfche dal .

'

^ he t^ ^Ien nct ^u ft by groote princen leven

,

^ptijf^
te

^ de leden over-geven

,

>
(
%^ °°ven al het vry en lufhgh velt

,

^ l
r
^er )

§CCn ^varte nijt ofiucht van eere quelt

.

n

°°8C ftaCt en diergelijcke faken
lrïUtiermeer ons recht geluckigh maken

;

A

arder
" — goutg,

s ruyme dracht die ftaet my beter aen

a a Een



RVS EN ASPAS
Een ftil , eèn billick hert , dat hem na reden voug

Dat is het dat de menfch op aerden vergenougnt .1

Ick weet het is een kunft een prins te konnen vleye11 »

En als het dienftigh is fyn netten uyt te fpreyen

,

lek weet het is geluck met vorften wel te ftaen ; ^
Maer eer het yemant denckt foo is de gunft

T is ijs van eender nacht , hoewel het fchijnt te bit

^

Hoe vaft dat yemant gaet hy kan noch efter fincken , ^
Een prins heeft groote macht , maer vry geen ^

;

Wie hem eens tegen krijght hem treft een vvüie^f

Wel aen weeft ghy een vorft , en 't moet u wel be

Maer ick en heb noy t luft in hoöffche pracht genorn

En foo en doe ick noch . ick wil een harder zijn

»

Want al wat eere geeft en is niet fonder pip •
. ^

,

Daer gaet den ronden gaft daer gaet den harder i«'J

En ftelt een vrijen hals voor groote koninghrijeken >

Hy paft niet op het hofen op het hoofs beflag»

»

En vvert eerft wel gefint als hy fyn hutte fagh •

Nu , vorft , ick fegh u danck en wil u God bevelen >

Die laet u vruchtbaer zaet en foete kitiders telen >

Ten dienfte van het rijck. en ghy , o fiere mae

^t ,

Die mits u moedigh hert een keyfer hebt behaeg

Dewijl ^hy niet en zijt voor mijne koy gefchapen

;

Maer om hier in het hofontrent een vorft te flapel1 >

Ick wenfeh u veel gelucx : en als het vvefenm ^

,

Blijft eygen aen den prins , en zijt van my •

Ghy fult noch menighmael en op verfcheyde rey c

Ghy fult noch voorgewis op uwen harder peyien >

De tijt fal alle dingh eens maken openbaer .

fafó^
'.

Al blinckt de gulde kroon ,
fy weeght gevveWtë. y^

11
'

VVel moet mijn grauwe pij mijn kleyne vvoom
nb

^
Heb ick geen hoogen ftaet

'

9 ickhebbe foete jaren
>
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Dat Qo
Vro 'ick hert, en ben mijn eygen man

,

ö
epri

nsƒ
C

^
et prachrigh hoffyn jonckers geven kan

.

oprees f*
1 verbaeft van dit vrymoedigh fpreken

,

Hy fe J
n ronden aerc al fcheen hy wat gefteken

,

De^ tot beüuyt , De man die heeft geiijck

;

V laet d
° ^S'1 vernought befit een koninghrijck

.

^
^'^den

11
^°nSe^ngn een fchoone vvooningh geven

,

En
pe j

3 den cyfch , en benden daer beneven

,

K^eraJ
t0tdenbou en (chapen boven dat

?
e>a

der y
m dk §cvveft een harder oy t befit

.

°°^e ftd^
^C maeSbt en vvort poc^™cz vergeten

,

IHv0ü
e

J °nge prins heeftfynen itaet geweten,

S
^00^° dc

'
man en al fvn naefte blocc

h^^chtjf
U
^t ^ c Scva* en eer en machtigh goet

.

°°ï o0J
r

,

et""
t?-min door haer bequa'me zeden

,

^aftind
1 g°et verftant , en ongeveynfde reden

,

u
^
ac

al

^eyfers gunfl, en dat foo wonder diep

,

E

'

tVVer
c v«

S Q

(t
tC vvi

i
toP fy"en leger fliep .

3c* vy
tt ncIcn aen door al het lant geweten

,

Pc
Jüffe

° rC menigh hert door fvvarte nijt befeten

:

V ^its^
^ h°fdie zijnderom geftoort,

^its een

C

p

n hechte maeght een keyfer heeft bekoort

.

Nder .

'echte maeght een keyfer heeft bewogen

,

JJ

ctiSte
^e-kunft tot hare min getogen :

%;

tte
nt j

r°0ten
$>U« dat foo een harders kint

o!% gaet ^
n grooten vorft de meefte gunfte vint

.

^
ct1(je

•

Acater-klap een vreemde vont bedencken

,

jj
^eec L

maeght haer goeden naem te krencken

.

V? h

1

if*^
binncns monts y maer luyder naderhant

,

\ ^on^
ders kintaen Damon is verpant

,

tic
k en

1S Ver%lt , na Damon is geweken

,

eet niet wat , door vreemde minne-treken

,

A a a 3 Door
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Door flimme toover-kunft , en dat de loofe gaft

ïen leften , door bedrogh > de vrijfter heeft verralt*

Dat hy een langen tijt gingh dolen aender heyden >

Soo dat om fyn verdriet de teere Nymphen fchreyde >

Maer dat hy op een bot en wonder haeft genas •

In 't kort y het was gefey

t

, dat fy geen maeght en
^

Dit quam oock , door beley t , ontrent des key (ets oo

Men liet hier allefins de fnoode rancken hooren

<

DLes wert de jonge vorft bedrouft en ongehtit >

Mits hy de jonge maeght van ganfcherherteiim
1111

Hy weet noch even-wel in fyn gemoet te merckefl
>

Wat dat de fvvarte nijtin hoven plagh te vverckefl* ^
Hy weet wat voor een volck ontrent de prin?e

J?

En wat het grilligh hofvoor flimme grepen heetc
'

Hy dan , met dit geval tot aen de ziel beladen

,

Ontbiet het befte deel van fyn vertroutfte Raden*

Hy doet haer al het ftuck ten vollen overflaen >

En ftelt ten leften vaft wat datter dient gedaen
•

De hac Ontrent een hoogen bergh > niet verre van Ephefen >

t^SSSt Daer plagh in ouden tijt een ftil geheym te vvefen , ^u

d^Aaniie ^ccn^ 8ecn inen£hen hant en hadder aen-ger

Statium ü- Maer vrou Natura felfs die heeftet daer gen^eC
-

tcTcl
0 '

In '« m^den hingh een riet van veelderhande leden >

pb*um Dat hadde Pan wel eer met eygen hant g-efneden >

SponfiUb. Een net dat lomtijts gat een wonder loeten
^n

gb*

j^num^. Een riet dat fomtijts gafeen wonder drotiven * .

Want als daer in het lant een vrijfter wert ge vofl

Dooi eenigh flim bciey t verdacht te zijn gefchond

Soo vvortfc van het volck in defe rots gebracht*
,4c

Van vvaer men dan de preufvan haren inacgfr*
0

^
Want foo miflehien de floir haer maeghdclicke

dc
,

Hadt door ongure luft aen yemant laten ftrcclci»»
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defluyc jfgeknder drc

^dau

t poogen mocht , daer quam niet anders uyt

.

^ v^n d

°C aren naem op alle tongen rijden

,

Svr^
e

?
an ĉhe ieudit onfbete nepen lijden

.

öaer
6U Van nu voortaen n ^et komen aen den dans >

ytn
0et^

le§^c °fjongh gefel omringht een rofe-krans

^
at

(al^ an^Cr ^cet > cen an<^er luifel dragen

:

Vy
an ^

Vr*jfterdocn ? het zijn verdiende plagen.

MoetV j

C ^acr ccrc > cn ^at mct eygen fchult

,

% f0Q
*Jdcn vvattcr volght , en even met gedult

.

^ ha

C
^°nSe maeght haer niet en hadt vergeten >

$o0 e
r f

vvaes niet a^en vvas gefleten

,

k Oat fL
c

j
•

koliek riet foo wonder blijden fanck

.

p% vx,

VCr
.
Vcn Salm door a,le vclden k,anck

Al^^n
' Van ^onc^cn aen gebannen uyt de ftadt

,

v
Vae

r
^ct velt . hy mocht niet meer verfchijnen

y^nt
(J

Cn
Sc ôrgh door vreughde doet verdwijnen •

b
VVc

ert

lC
ac^tcrk 'aP een

J
onge v^jftcr fcbent

^aden
0rn by het volck noyt meer te zijn gekent*

prins die hebben -goet gevonden >

vf
dat£nr

gchc
^
m dc vnjftcr zy

ê
cfonden

>

c
yde

1 *ct mocht brengen aen den dagh >

1^ die
Van haer eer voortaen ^elooven magh

.

'
eten v

Se maeght in haer geluck benijden

,

H,ieft
a^ccn hooffchen lincker rijden

,

i ^ta ^an^e rict metaerde toe-gepiC0
,°data

^ fcK««ucnc net metaerde toe-gepropt

,

j.

c

%on ^

Cn a'lc kant dc fluyte vvas geflopt

.

°tide »
aCr

yemar>t blies oock met de volle kaken

,

t>ecn geluyt
, geen helle ftcrame maken

.
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Dat vvert met flim beleyt op dcfen voet bedacht

Op dat de jonge fpruyt in fchandc zy gebracht •

Maer als het geeftigh dier , een kleynen tijt g
eledcll

ej£ll

Qiiam met een groot gevolgh tot aen den hol $
cl

f.

C

QCl

Ontfloot terftont de deur met om ervvachtenip
^

Oock eerder eenigh menfch de grendels open
do

Het riet noch boven dat begon terftont te fpclen

,

En dickmael op een nieu een ander liet te quclcn

,

Dekley die ftooffèruyt 3
docheerfe neder qua*11

Sagh yder dat het ftofeen ander vvefen nam •

Al vvaiter uy t de lucht ter neder quam gefegen

,

Dat vvert van ftonden aengelijck een foetcn ^ff
1

J,
yt ,

Van aerdigh boom-gewas , van loof, en edel k£

'J
,

Gelijck men veeltijts ftroyt ontrent een jonge
b^

Noch is het niet genoegh , het loof begint te g^ocf

Te fpruyten op de zael en even daer te bloeyen ,
et0

o^'

Dies heeft ftracx al het volck een groote vreug

En met het nieu-gevvas de blijde maeght gekr°°

Daer gaen de poften af en rennen door de velden >

En gaen het vreemt geval den-jongen kcyfer md

De vorft die is verblijt , en 't hofdat vvert onticV

Aen al die vinders zijn van foo een flim beley t- ^
Daer vvert de jonge maeght met wonder groot vei

Ontmoet , bevvellekomt , en in het hofontfang^^^,

Daer vvert de jonge maeght den keyfer toe-ge

Die haer met groote vlijt in fyne kamer vv*# V

Men hout dat hy voortaen den luft tot alle vroLl
/^yv^' fr,

Heeft deftig in-getoomt en

Soo dat geen hooffche maeght ,
geen vrijfte r

Vt

Maer fy in volle daet fyn hert alleen befat

.

Noch iflet niet genoegh. de vorit die is kcvanS
C

ĉjj, S [

Niet flechts met hare jeught en onbevleckte

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

144 Dó



iet

V E He RIGE VRYSTERS.
% dient h ,8

ee%h °°gn of met haer foetgelaet
j

» oort
oven dien §eIl

i
ck een achter-;

HiCr dic h
"1Ct alIeen in alle klcVnc fak

377

raet

:

Sy
dic pe ^ Deky1 van groote vorften raken

.

Beftie
°
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ï^ niyover
ya

u
fpiekcn

'
verm'«

^iC^gedaen^r t
mercke dat Afpa-

waren , den houwelickenftaet verachteden >

en haer af-fonderden van alle gefelfchappen

,

dickwils onderden duym en ter fmuyck din-

gen hebben onderftaen te doen , die haer viy

minderbetaemden , die eyntelicken tot haer

fchande leelicken zijn uyt'-gevallen .

S o p H. Ick mereke uyt uwe redenen ,

weerde Philogame , dat ghy geerne de jon-

\ J
11

) d r
,le het tea 7 aetl" dmCkt Sh >' den 3eit Van alle VO

j
CrS U

>
C 5 e0

eeru
niet dad r i

1 111 AfPafia ' *fc een raet-gever in u eygen fake . Maer

V^ tofli jcüchr k
3 °P den in "val ick bidde u

5

te gedencken dat fonderlinghe

\y Me vLi en heeft Iaten in dufdanige ghewichtige faken plaetfe heeft

™ °fte h?r ecnenofte den d'oudc fpreuckc , "Zis licht haeji gmoegh
, #iman

, fchoon des maer wtlgenoegh .

Phi. Met u verlof,weerde Sophronifce,
ick en wil niet juyft , dat een jonge deerne
haer terftont tot trouwen fal begeven , mits

fy des eens vcrfocht wei t . Neen , weerde
man , dat en is geenfins mijn meeninghe

:

Maer ick oordcele , dat het dienftigh , ;ae

noodigh is, dat aen foodanige jonge fpruyten
lll'f Dlll'llli'olrnn h«AM J,. J . .„ U - Li>^.l^._ La
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d;"Uer " aen <Zu '
Icnoon dcs

»HWn
,
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/
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W
Pan hier van op een an
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iVCle
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ftoffe in noodigh kj dat aen foodanige jone;e fpruyten

Sfth 4!the
ytvan rdelt>an werden, in't ontluycken van dc jeught haerlaterifce-
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foo

^

al
'flet Afnor

gefC
M

e^nifre
' wandden', en heuflclick Onderhouden van

KNLganfch a? lL Td beko
J

men
' eerlicke jonge lieden . dat kan haer fneeg

?
le fe^ê j r

n
^e üeden

e
i

enSh t00»de van ^ *

Si Ve
ih

00 Weet J
die doch haers ee-

^v^ken r,
doen aen andere wel

100 ganfeh in-getogen

heyt en verftant aen-brengen , en oock ke-
ren hoe men met de menfché in beleeftheyt
en eerbaerheyt moet omgaen. £n ick meyne
dat de gene die onder fchijn van een grooter

eerbaerheyt fulex als kax niet en willen ghe-
doogen , dickwils werden bevonden rechte

b b fluyp-
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^7$ ffEïGERIGE
iluyp-zielcn te wefen , die in 't heymelick

vreemde gangen gaen . Ick fie dat Sappho

,

eer fy het oogh op Phaon hadde laten vallen,

«anfch geen behagen en hadde om by jonge

lieden te verkeeren , maer onthiel ficli alleen

by jonge dochters en vrou-volck . En wat

haer bedrijfaldacr was, wete de gene die haer

verfen gelefen hebben. lek hooi de eens van

een geleert man eenbcdenckelickch'edenop

dele gelcgenthevt • hy feyde my , dat God
eens hadde gefprokeri , naer het fcheppen

van man en vrouwe , VVaft ende vermer.igb-

vuUight, en dat het felve woort van dient ijt

af krachtelick wrocht in alle menfehen, in

vougen dat de kracht van de jeught figh in

haer volte openbarende, een yder meniche

\ zs man of vrouwe figh dan moet vougen

tot eë wettigh weder-paer , dat is , trouwen
•

ofte dat hy, engetrout blijvende, fchande-

lickhcyt moet bcgaen , otte dat hy een hoo-

ger gave van Gode ontfangen , ofte anders

noctelick dulen uu-fmnigh moet werden.

Ën'my dunckt datter vry wat aenis, als ick

het obge kome te llaen op de ervarentheyt >

en die dingen die dagelicx hier cn elders ge-

ichieden

.

S o p H . Maer waerom dus breet, weer-

de Philogame?

P H i • C*m dat ick uyt mijn kieyne erva-

rentheyt oude en nieuwe exempelen op dele

gelegentheyt kan by-brengen , geleerde So-

phronif^e

.

S o p h. En welcke zijn doch defe uwe
exempeIé,Philogame?en welcke de befluyt-

redenen die ghy daer u) t fouckt té trecken ï

P h i . Jck weet dat hier in Hoilant is ge-

weeft, noch niet te lange geleden, een jonge

vrsfter van adelickê at-komfte (wiens naem

ick , om redenen ,fal verfwijgen ) de welcke,

gevrijt ende gevleyt zynde van verfcheyde

edel-hedcn, haer ganlch af-keerigh en "in-

getogen hiel tegens alle manf-perfonen,fon-

uerlinge die van houwelicklche faken haer

vet gewaeghden • en terwijlen fy openbaer-

lick jonge edel-lieden van de befte van't lant

ten eerlick houwelick ontfeyde , liet fy haer

heymeiicken en terimuyckeoneerlickghe-

bruveken by een knecht van den huyfe > een

kleermaker wefende , die oock des namaels

fyn roem drough tot haerder fchande en fyn

evgen verderf . _
S o p H. Dat zijn felfame, vreemde, cn

ongehoorde gevallen , daer geen ftaet op en

is te maken , oock geen regels uyt en zyn te

V R Y S T E R s
• .<

Hi
tveft

trecken, als de rarï

En wie kanhetfelve *?^e^
nemen en geloové, dat ^
ziele, ick laetftaen een &™

vallend rAe%op°%\
Phi. Voor »y;^cftfe^

ick geloovet fekcrlick&o0p^ (&\$
en menfoude ghetuYgen v* w .

zijnde) diefulcxfouden *#*"tf0>
de jonge lieden in uwen ti£ ^ vV
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niet

;
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byjonghgefeifchapkome^^
wils met verwondenngen%en

je v ^
in-vallen datter verhaelt we

^w^M
( ontrent het uvt-puyle» va» U
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voor-nv %nCwy,

hale, vermits het hier,na m) 0#V/
koomt) ick hoorde (

halen, dat binnen de &M^0
een jonge deerne is gevve^J oüde%jp«

en vooghden (by gebre
êrfouC^>^

dende op-gevoedt , veel ^'\\cdc^J
ftuck van houwelick ; ^f^^bfi
kers werden bchendehck<>

Y
' M'

tegen-gegaen , by de gene* oUth^>
gelien , dat de vryfler o*ff^frf<fafi
bleven , om van de felve ecn^f V
te maken • ten evnde fy\^c^M
ren hare goederen niochtcn b te

n /
aireede ichenen in-gf«g&
haer ten dien evnde &fficu t&V&&

eenige genegentheyt te ^ vO

malen gefchiet zijnde *^^^»\
dehek het bcdrogh ondei v ^ ^y
een vremt oplet in 't

wreecken. Jjy hadde
daer

•*
I

?
,v^r ^

hups en friflehen jonge^
|en.b^4

droogh-fcheerder ofte % ^pyrf

te brengen, dat de felve fig& *
c
A

den, oiWlthemheufc^pe^,}
en hare flachwaer-neme^^^
vallende ofte gefochte V^v<'
haerby den felven bellfu(rc^n:>f>
vijfreyfen, t'elcken met^^fj%
de, en dit foo lange tot'^gfA
vrucht te wefen. HetV^o*fofa
heufelick openbaert ,

ï ^ J

S fien verblijds , als vaft ftjJJrfgg
dit houwelick niet en wefl^'
fendevoorhemenfyneg
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1"? «rftontdaer nae
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11 ? aen de felve hebbende

Cé
t

e
Bgen • tt?'^

e haer met verwonde-

^^"««nt m u
jpngliman , ghy hebt

v
«el Stt7 d*l foo veel als ghy

'Hn^Ct laken-bereyden mibo
Cl

> ï?
Ckc

« van ,

ben ko"»e" gewinnen

,

W>u n r «genomen moevre ende

S^geltf'^er te gebruyckèn , ont-

V» v*> hem r^
aetllvvs wëeghs; ende

So!
n,
ende |l r r ,

6 rechter ">< Stbaert

S1 H v°4n r
IvC als "och "a

«' halen

!^4|
rfedert '

fondei' ^er den laken-

**ï' ck
men

1

P
aen K "-ecké , dan even^fc^ Sewoon

5ftS*emV^cv^^ere van doen genough

"leen huys een ftuckvvercx

;

lni»eckt heeft: houdende

vKd-
,

°orf , ^tter 0 *;r.^K weder ioude be-

\ 1,n^ipVke wijfc een ander te
^en, in fpijt van die het

is;JÖC !ji

aI mede van die felfame

; mitidienflS^> leuren- end

W,pel
moet v "? ^n 00ck een ee "

*X°:

°

r
minne

t00ver-kunften , ofte

Jo b J<*e middelen te gebruve-

C*5nÜ°ü£ t0

r
hicr over IanSe dir"

H >C ' fclfs M Van de minne-kunfte

^ckenVprongen van fpokerije

B

-Liefde. 37^
Wilt ghy door onfe kunft geluckigh leeren vrijen

,

Soo treckt n finnen af van alle fnokerijen

.

En elders

,

Verhoet u , foete jeught , van alle n.inne-drancken v

Van ilaer koomt rafery . en alle boofe rancken

.

En , voor my, ick fteke mijnen zegel aen de-
fen raet van Ovidius , fchoon ick in vele an-
dere faken met hem niet en kan gevoelen.
P H 1 . Maer fegh my doch , acht ghy

minne-dranckén en lbodanige andere faken

,

die met fwarte kunde in delen deele werden
uyt-gewrocht > van geender weerden , en als

fonder kracht? ofte acht ghy de felve wel
krachtigh, maerongeoorloft?

S o p h. Ick achte de felve veel ganfeh

krachteloos? ende niet hebbende eenige foo-

danige werekinge , alfmen die pocghf te ge-

ven. Ende ten andere acht ick de felve oock
niet geoorloft

.

P hi. Wat het eerfte aengaet, daer op fou-

de ick veel konnen feggen • maer een voor
hondert nemende, moet ick u ? eer gv voort

-

vaert, verhalen , dat ick in geleerde lieden

boucken gelefen hebbe . Tranfois Perrarque

de voornaemfte poëet onder de Italianen, als

yder weet , in fekeren fvnen briefverhalende
fyn weder-vare op fyn Franfche en Duvtfche
reyfe , vertelt dat hy rijdende door de ftadt

Aix aldaer verftont van eenige priefters een
fonderlinge gefchiedenilTe die de felve prie-

fters verklaerden, van hanttot hant van de

voor-ouders te zijn ontfangé , ende mitfdien

voor warachtigh te houden : te weten , dat

Karei de groote anders Charlemagne, nae veel

landen te hebben gewonnen , evndelick figh

foo verre vont op-genomen door de liefde

vaneen Hecht vrou-menfeh, dat hy , alle fyné

hoogheyt en aciubaerheyt te rugge Rellen-

de > niet alleenlick vergat de groote faken

van 't rijck • maer boven dien oock de forge

van fyn evgen perfoon , tot groot leetwelen
van alle fyn onderlaten , zijnde alleenlick be-
figh in 't ftrèeïen 5 ende lieve-koofen van de
voorfz. vrou-perfoon. De welcke eenige tijt

daer nae komende t* overlijden , hebben alle

de princen { verblijt zijnde over de voorfz,
doot ) lèker geftelt , dat de voorfz. koningh
weder foude liernemë fyn vorige deftigheyt,

ende forge van het rijck. Maer de Yooriz.

piinsvont hem foo verflingert enverdwaeft
in de voorf/. liefde , dat hy niet af en liet her

doot lichaém van de felve vrouwe als noch
by figh te houdé , en alle maniere van vrient-

lchap aen te doen als te Yorcn , het felve ge-
b b z baliemt
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balfcmt vvefende omhelfende > troutelcnde 5

kuiïende al op ghelijcke maniere als of

het felve noch in levende lijve ware geweeft>

onderhoudende het felve , in plaetfe van ge-

fanten te hoore , met duyfcnderley kluchten.

Het voornoemde lichaem begoft niet alleen-

lick quaden lucht van figh te geVen , maer
geheelick figh door verrottinge te ontbin-

den , en even-wel en waflêr niemant , van de

gene die dagelicx ontrent hem waren , die

hem van fulcx doi flc af-raden . Hier op ge-

viel het dat de ertz-biflchop Turpm, verder

fiende als de and're, begon te dencken, dat al

het ^ene hier voren is vernielt niet en kende
gefchieden als door middel van eenige fpo-

kerije . Hy dacrom fvn flagh waer nemende,
in 't af'-wefen van den koningh , onderiïont

het voorfz.lichaem te betaften, ende van alle

kanten t'onderfoucken , in vougen dat hy
eyndelickin den mont van het felve lichaem

onder te tonge ondecktc eenfekeien ringh ,

dewelcke hy dadelicktot hem nam. Dien
felven dagh de koningh weder-keerende in

de kamer , daer het lichaem ftont , toonde

figh ganfeh verwondert te zijn, aldaer te fien

eer) doot lichaem 5 vel vanftanck , ende ? als

ayt eé droom ontwaeckt zijnde , gaf terftont

laft het felve te begraven, gelijck oockdade-
lick is gedaen. Maer 't is terftont daer na ge-

merekt , dat de koningh alle fyn gedachten

hadde cver-gefet op den vdorfz. ertz-bif-

lchop , nu beficter van den voorfz. ringh ,

niet konnende gedueren fonder deficits ge-

felfchap. Het wcick gemerekt zijnde bv den

felven ertz-biffchop , en vreeiènde dat de

felve ringh eens mochte komen te vallen in

handen van yemant anders, die miflehien den
felve mochte mifbruycké , wierp dien in een

diepe moras , niet verre va de ftadt , na wek-
ken tijtwert gefeyt, den koningh foo ver-

voert geweeft te zijn door genegentheyt van

de felve plaetfe 3 dat hy figh ontrock van de

ftadt Aix 3 en bouwede in 't voorfz. moras
een fchoon palevs , ende oock een kloofter

,

fighin'teene onthoudende alle de tijt fyns

levens , en in 't andere nae fyn doot willende

zijn begraven , gelijck oock is gefchiet . En
met defe gefchiedennTe hebben de lief-heb-

bers van de fwarte konftenaers feer wel haer

Vordeel weten te doen > als daer uyt willende

beweren , dat de boofe geefté in ringen kon-

wen op-gefioten werden. Cfdit alfoo zy dan

niet ièyt Psfauur
]
gedraegh ickmy tot de

waerheyc . Efi het felve fey c oock Pttrtrcha.

Liefde.
A,^&t-

dan het was doen ter tijtin ^ ^
Ch*rlem**ne begraven leyU

fpokerijen, waer door de ^fcio0 '

hek is verweckt , maer oock
^

zefeteeweeft . , ^-thffi^ Aidb IckW op defe ge f'%W%-
fcheeefchiedeniffë

geleien'^„ietfCdifchegefchk-denUlege
-

del]1
,>

f,^ eentevcken« eall
^tj

nüTeheeft. Ickhebbeg^^J
nael , gehouden by de min»"*.

$v
tit>%

Indifche compagnie in de a*
en3^y

.eM.datdegrWMTOfigblf^
Sdtm . mede heer van Surat » .

^ j,e
v» ^

vrou-menfeh genaemt
N*m

baêr**>
verkreegh watfe vvoude. v • den*

<fl

haelt , datfe iudde een fekere v
,

#

ende dien aen-hebbendef^^fi/f
ganfeh fchoon,byfonderin» die

jH£,

voorfz.grooten Mogol ; "^s* >
Daer wort vorder verhae '^b^
vrouw Norrmid, opeen" r

ge '

gewaffen in feker bat ,
oen

djeg< r
keten aldaer bv verfuvmenlnlM

e
.t*

en dat eé jonge' deerne van» ^
ten aldaer vindende, den

es
gefl

'

gedaen , en haer felven t0
^.fi

tt;
de'^vtf'

aegrooteMogolindieggiefae<J
moetende, dadelick niet nae ,e»J
ruckt , en geen niftetf

tijt tóe hv de felve by figh^tf g^
dedoenkomen,omal^,ekkt<^
te mogen genieten .

n L 1

ien (cf;&
van me-vrou

m« f„« hm/iaën ong<-' ^flVfelve met foo hevig^
het voorfz. vrou-menu
niet en heeft gheruft > hals

te

heymehek beleyt ?
om

gebracht.

S o r h
gemaeckt moeten werden ,^ tf)^Jf

(j

Hen eyfch te geven.
Maer» J

ick kan gdooven , dat door
Jl ^ 0

kruyden , endeand'K^VVi
nenL, yemant tot gdgS^MS
ofte mans in't gemeen

ka" b^jtó
{

Jft

gemaeektimaericke^^J
dat door toovenjen^ „c^ lfl'Jc1

tot fekere ende b%fonde« ü^nL^,
hekfoude konnen werdeg.

„
yo*^

aldaer vaftgeftelti
ende d^^ycr ^

en kan ick het gene datP>
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a
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,
ermenf̂ en zijn die

' ir C |
e
".Vo?l

V

n

U
^e '««en hebben weten

8Cr*»'«»«? „l joelen van den kev-

>l
n

Ve
*laren

8 leL)ck Je Thcolo-

SF>*«E ,

dact« boofe geeften ghe-

^**wïi en -ftoke» »>n van quade

>;:>4;T?%w^,feydtde
^vJn Varv?'

"f-v"I-'*- tot diéevnde.
kevfe" r°

r

f

'

ft ac"gaet de woor-
uaenceto-

^£t&fchenzi|ndie

O O V L R

{

^nt*SS? btJ«'.ngen , on defe

X 'ck
geüeL h

n
trbaerhevt •

En dat^ „L
h

?.

bbe 5 te k°nnen glle-

>lt^A$r?. Wat deeProplv r
UIKlle

- wat de

*^ter & aWlct * b*
UICtJ 0f die niet wel van

- L I E £ D E . 381

geeftelicke hoererije vciftaen en kan werdé

,

dewijle dadelick daer acn in den text volght,

dat fyttgen haren God haererje drijven , foo en
kan de felve oock niet geduyt werden op de
verleydinge tot de onkuyfehe liefde van een
feker perfoon. want die macht de boofe gee-
ften te geven gaet , mijns oordeels , al te
verre. Tis Godes werek alleen te heer-
fchen over de geeften , als de vader der gee-
ften by uyt-nementheyt werdende genoemt.
En hier mede, lieve Philogame, eyndige ick
mijn jegenwoordige reden , en meteen het
tweede deel van ons begonnen wei ck . Als
wy op een anderen tijt lult lullen hebben
voort te gaen dan tullen wy naerder komen
tot de gelchiedeniilèn in onfe tijden voor-
gevallen .

P H 1. De lange avonden , die nu dage-
licx genaken, (uilen ons ( met Godes hulp e

)

gelegentheyt en oock genegenthevt geven ,

om fulcx te doen. Blijk ondertuflehen Go-
de bevolen, weerde man, en van my gegroet
en bedanckt

.

9m\
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Proefsteen
VAN DEN

^OV-RINGH.
HET

Derde deel.
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D E

VV Y S H E Y T
SPREECKT.

|

°tl®tm ^ggwge van de "Titel -plate van hetjegen-

Ypoordige derde deel .

E VVijfheyt opeen tijtin haren throon

gefeten,

Geneyghtom aen het volck yet goets tc

laten weten

,

Sagh met een vvacker oogh , uyt haer

verheven ftoel

,

Sagh door het ganfche lant een bijfter

groot gewoel:
Ö
^erv^

Cn OVer^oop , fnghoud' en jonge lieden ,

^ghyv
at te ^ocn y cn vvatter fal gefchieden

:

ige vveeuvv in haren boefem draeght

^
e

C
a

' ^c
jeugkt: %^ veerdigh pooght te maken

K
CVy

is grecp cen Schoon juweel te nken

,

>

n lchoon juweel > en (naer men heden raemt

)

was , een trou-ringh is genaemt.

V
ïtfe

to H
gh VVCrck vernamrc loffc ftrcken »

r
at

£ri' ^acr a^us begon te speken

:

Vy
Cy

vis
^ jachtigh volck. foo graegh na defen ringh ?

k^1 vo0r

Ct VVarc beft dat hy vvat langer hingh

.

^Hg^
C
P.
die hem felfc «iet haeft en wil bedrouven

^

^

c
°D H pn°0t na rccnten

c

y ĉn tc prouven

,

11

^e
niii

fteen dien voor handen fiet

,

Jft trouvve forgh aen alle menfehen biet

.

C c c % Dit



DE ff YSHEYT SPREECRT-
Dit gout (al iffct fchoon en luftigh aen te fchouvvcn ;

En paft niet alle mans , en paft niet alle vrouwen ;

Doch vvien het paflèn magh , ten paft hem erter

Die maer op geyle vreught en noy t eens hooger

Hoe vveynigh is htt volck dat tot my komt genaio

Aleer het aen den ringhfighvaftbeftaet te maken- j^,, .

VVie doet hier dat hyfou? wie pleeghter
goede

Ach ! naeu van duyfent een die na den regel g^
t-

Eenyderfnelcomftrijtjenlooptmetraflefchrede
>

Begeerte ftiert het vverek , en niet de vvijfe Reden >

De dwael-geeft van de jeught verruckt haer y

Soo dat het van de vvaen alleen befeten vvert .

VVat is de jonckheyt dvvaes , die tot foo groote
la

^

Geen beter onder-vverek en is gewoon te maken
•

Ey , wat ick bidden magh , en gaet hier niet te «

Dit ftuck is heden noch gelijck het eertijts vvas
•

Het gout dat van Peru ofelders wortgefonden*

Ofin den gulden ftroom van Tagus wortgevon ^

Isalgevveldighfvvaer maer 't gout van delen .^,1/

Dat is een wonder ftuck y een vrecmt en
fel&em ^

Dat vveeght noch aldermeeft . Al wie het nieyn
c

Eli moetet nimmermeer met lofle finnen wagen
•

Ey vveeght het fchoon metael , en prouftet niec

Voorvvaer u ganfeh verderfofwelvaert fteecK

Al naer het wort gevat. Ick biddc , jonge lieden >

Laet u in dit geval niet van den kift gebieden >

Maer hout u gulle jeught gedurigh in den ^^w^'
Want die en is maer fchijn , en niet als ènckei

En niet als maer een vlam uyt lichte ftofgerefen>

Die maer een korten tijt vertoont een ander vvele
•

Ey fiet eens hoeter gaet . watyemanthaeftb
e

^
Quelt hem wel naderhant tot in fyn diepfte &



Maer
'

tis
.
D E wysheyt spreeckt.

Hnfe?

S
vmijns oordeels) beft hier breeder afte (preken

,

Vy? °vcrIu
yt aen ycmant fyn gebreken

.

Moet
C

^even vrient vvil geven nutten raet

V°0r-ee i?

0
?
011 vvatter £nort > en noe de ^kc ftaet.

Ko
0rtlt

j°oge fpruyt , die met geftreckte leden

^ frH^ ^ran^ ^hool na defen nngh getreden

,

Ivf
y
^

1 nict tot het vverek met foo een loiïèn gangh ;

g{j ^

^

3 u moeders huyck die is u noch te langh

.

^ertf
0

°i

Ze VVL1'p > vvat loopje nade banden

?

Gh
y

ick de) is korter als u tanden

,

Eet ^ vvat te êer > en koomt al vvat te vrough •

^ctgL
C een wijle pap, en dan ift tijtsgenough.

Van
i !

^aeghde vrient , die nu behoort te weten
E
yCe i r

e ftael al VCeI is af"gcflcten >

V he f
Seru^ > cn vought u na den tij t ,

Jj°r
al £

' n°y

C

grij ên baert na rechten eyfch gevrijt

.

' lieft
^ c^e-Iwoer , die hier oock tracht te komen

,

Ké
, g

C

p

n j°ngelingh , na dat ick heb vernomen •

U%aft
Je> ^acckt het vverek, u paft geen dertelfpel,

'

U6r
ginde'

n

t

°ch CCn m<in
'
U^ Scen i

ongh gcfel 1

c na d
mt cen nooP met verminckte leden

? trout

Cn rinö^ te &aen ' en *l met raflehc fchreden

.

^li
1

K

1Ct
3 onSuer volck ; 't is fchade voor 'tgemeen

,

0
v
°tdcr i

VVc ĉn maSh ' hout u geDreck alleen
•

Ht

v

Cl
.

*
V%gc maeght , die hoogh beftaet te recken

,

\ gaet r
lacrc

J L1weel met krachten afte trecken

,

V3cKt
°° nict te VVcrc^ >

1 en vought de maeghden niet

.

Y%Ou >loteen geeft.gh quant aen u lyn gunfte biet

.

:>en,V^th°
C

,

ai SCDCurt ' cnvvilt niethappighgrijp<

w^üt tencnt£^e vingers toe te nijpen

.

°rt y

C
?*^n ringn met °Pen handen taft

met leet gevvaer dat hem dit niet en paft.

C c c 3 Maer

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

144 Dó



DE WYSHEYT S P R E E C K T-

Macr hier verfchij titer een die vvenfchc den ringh te

Om datter helle glans van hem komt neder Tijgen ;

My dunckt hy foeckt een wijfnietom de ware

Maer om haer fchoone vervv , ofom haer friflene J
t>

Oock dat is Oecht bedrijf. Eylaes ! de fchoonftc role

Die leggen menighmael op eenen nacht bevrofen >

Ofworden foo verilenft door eenen fonne-fchij
1

^

Dat fy ftracx fonder glans en geenfins toonbaer ï

)

Het roofje van de jeugfy , het bloemtje van de jaren

En is het fteuntfel niet om wel te mogen paren i

Dus 3
foojenietenvviltuquellenmctberou>

Kieft vafter onder-vverek tot Coo een fvvaer gek ^ ^

N och fie ick hier een menfeh figh in den ringh vci'WU

Om dat hy effen is , en rontaen alle zijden : l

Het is een Lin-treet-focht > hy foeckt niet als ge^

Als offer niet als vreu^ht in defe ronte ftack
en>O vrient ghy zijt verdoolt . cy laet u niet bedrieg

Sy miflen veel gemacx die jonge kinders wiegen y

Men finght Kier menighmael , al is men niet te v y
>

En daer en was noyt trou van alle kommer svf •^n f

Ghy moetom vreught alleen voor u noyt wijfheg

Want in het echte bed daer zijn oock harde veereH)

Die tijck is niet alleen met (achten dons gevuw *

Sydierual menighmael beflapen met gedtilt- ^
Wel aen dan ,

groene jeught , en ghy oock rijpe n

Die aen het trou-juvveel den vinger meynt te bie

Wilt ghy niet zijn befocht van druck en ong^
'

Onthout dit eenigh vvoort dat ick hier Hellen & ^t$>

Koomt met een reyn gemoet voor-eerlt tot my g

Eer ghy aen defen ringh u vaft beftaet te maken \ Je*
^

Want die het gout ontfanght , en niet te vorc^£tf^ jJ'

Schoon dat hy vreughdc focht > hy vint dat hen1
\



E Y D I N G E.

Et is nu juyftdetijt wanneer de kortftc

dagen

De koeyen uytet vek en na de ftallen ja-

gen,

De boomen onlanghs groen zijn nu

ten vollen grijs

,

En al dat vochtigh was is niet als ene-

kei ijs:

J^ Vv
^ VVonc^cr ft^engh, de noorde winden blafen y

0ns

rt Ccn ander glas getogen om de glafen

,

ECn

r°0t ls heden blau , en al de velden wit

,

a vvas noy t graegh om op het ijs te glijden f

Eetl ^
en narrc-flee de itraten om te rijden

j

D
ac

0
f
c^

5 ccn luftigh vier , een praetjen aen den heerc 3

\ lek heden nut en groote ichatten weert

.

d
^ft™ begroete Vhilogamusfynen Sophromfcus in 't begin

H
jg ^

e
^inter-maentfoo hy dmfehen bygevalleopJlraetgemoete $

!?^ be b y dat bet nu de rechte tijt was om ruooit te waren

fotfy^nen
fimen-Jf>rake, en dat terplaetfe daer de winterfyn heer*

\fi(
i

et en k*n oeffenen : te weten , in een Warme tymer > daer de

jen
is J***

me* een ^trolletje toe-loopt . Wel
yfyde Sophromfcus ,

^tjtgej? yten ejfh <vanJafyn , noch tegens mijnfirmelickloeyt. Ons

^^n^^kïvoat handen een nieu deel , en het eerfie trou-geval
*e

fcfym opdefeneygentijt en in hetfbedeel des jaers daer

l

n

^n . v^em te wtf™) gelïjckuyt degefchiedenife klaerlickis af

f^A* hl***
^et om tot mynm tyfe in-gaen > en Jonder meerder

V* ***dc
^mk**nJVM&en • Soogefiyt >foogedaen : fy tredwU

\)

ky

l*fit

ty*Pom ft*etferv<tn Sophronifcus y
en de tafelwoor eengoet

> r mm ^dogamusfyngheWoonlic{ amptWederom ter

l0?> te lefen de volgende gefchiedenife .

\J\lan-



Sietopde-

fe gefchie-

denifie Lip-

fium in Mo-
nitis& cx-

emplis Poli-

tici* lib. 2.

cap. 12. En
fiet gelijc-

ke hiftorie

in Chronicis

Joh. deBeka

pag. -?<F.die

hy verhack

te zijnge-

fchietin't

per ons

Heeren

1048.

*5\dan-dragende maeght

,

OFTE

beschryvinge
V ,A N H E THOVWELl c ^

VAN
E M M A.

;

Dochter van den keyfer Charlemagn^

OFTE
K A R B L dc G R O O T E;

Met E gin hart deflelfs Secretaris-

Ls Karei metgevvelc de Go tl

verdreven,

En nu als werelt-vorft ltï

mocht te leven,
c(ï
M

Stontganfch het leg*m
Franfchejeught ^

Enfocht mkcr tijt-vciW

als loflevreught-

Men (iet geen fvveerden meer, men fiet geen fchil^ ^
Men hoort geen hel trompet ontrent de grenfen k*in

Men vint geen adelborft die lans offpiefe drilt

,

En al dat wapen hiet en is niet meer gevvilt

.

Maer Vcnus kint alleen behiel fyn guldc pijlen >

Die gingh het dertel wicht wel happigh fitten vip
p

•



Be£afr
M

,

A N 'DRAGENDE MAEGHT.
Die

g ln hct hof> en queefte menigh hek

,

VVat ni ;

n al den krijgh eer aerden was gevck.

&at ^
1 hcm

> feyt het wicht > de keyfer laten denckci

En
n m^cht en heb om hem te mogen krencken ?

Eq
ja

y maer alleen geheele rijeken wint ?

^Cy
vis h ^ns gc^Jc 'c ooc^ citers niet en vint ?

^ v
orft^

lS Vcr^0o l c • ick kan oock wapens voeren

,

lek vvJ
nec^cr"*f

y en hinden omme-roeren

,

Eu^ .

°0^k aen het Volck gaen toonen wat ick kan

,

u^l VnJJ* f^cr fchiet als ecaigfa wacker man

.

V\
v
°rft A-

v Ve^ j > J*ie uvven naem doet in de vverelt klincken

,

Uos moeten flincken

,

pi d

at 1C^ ^ovcn mY geen hooger macht en ken

,

(

^ Vy
iert

ncvens u een vverelt-dwinger ben.

^Ct)
ick

VCC ^ tC
^
OS y en van te grooten vveelde

,

NU
[Cc^

n hofmijn rolle niet en (peelde
j

t)

^ e'uck

°°C 'C Van ccn ^nt ^oc s vverc ^ ts^cn gaen :

ï^^heed
^r°0Cc vrcug^tcn kan niet lange ftaen

.

^°cck
t
j

Cc
* vvicht 3 en ftelt hem om te vliegen

,

^n Vw L°
r a

* ^Ct vvie dattct &1 bedriegen

,

aer Va
*c v°or een greep Cal brengen aen den dagh

,

^ Vv
^ck 8rootc vor^ de fmerte voelen magh

.

v
ntla

dc

Cr et^c^man die gcemgn vvl^ te Schrijven

,

ï
ee
Rh i

r<

L

CktC maet de Penne kondc drijven

,

$v
11

l
Frans

gebict '
by middel van de kunft,

C^ 11^ v
3* IlCt V°lck:

'
cn by den koningh gunft

ee^I
1

C

?cbruyckt in al ^e grootc faken

,

^ Vv
at L

1 defdgh fchrift by voriten was te maken

:

He
0
4»tJ

n
5dcr-ftelt heeft pit en groote kracht

,

^ rH °m tyn gefchrifthem al de vverelt acht

.

Sgbt
as d°en ter tijt in luften uyt-gelaten

,

c aUe fpd en dertel boven maten j

D d d



394 M A N - D R A G E N D E

Soo datter nacht-geloop , en vreemde momm erlCl1

Zijn in het vveeligh hor en over al te fïen

.

De vorft fchiep even-fclfs een wonder groot verin*

In vrouwen , in gedans y en diergelijcke (aken

.

Siet daer een gey le tijt . Al vvat de koningh doet >

Dat vint het hof-gefïn en al de vverelt goet

.

Dit vvijft de ftage daet , dit leert de vvijfe reden >

Als 't hooft niet wel en is foo quelen al de leden

:

Het was een out gebruyck > het is een nieuvve vo

Gelijck de juffer is foo is oock haren hont

.

T geviel om delen tijt dac twintigh edel-lieden

Beftaen een nieu gedans den koningh aen te bieden >

Sy koomen in het hof, als harders uyt-gereet >

Maer geeftigh even-wel en wonder net gckUct '

Men fagh het geeftigh volck met twinrigh harderin

In 's koninghs ruyme zael een nieuwen rey beginn

De leyder van den dans dat is de bocx-voet Pan >

Die alderhande fpel en harders deuntjens kan •

Daer fïet men vreemt gefvvier en duyfent nieuvve \

k

Dan los (gelijck het fcheen) dan weder in-gedroflg

Dan is het ganfche rot p-emengek onder een

>

Dan toont de maeghden-rcy haer wederom ^u

De ridder Eginart is eene van de gaften y

Die op dit harders fpel en op de mate paften

,

Men fagh aen fyn gelaet te midden in den dans >

Dat hy een ^ierfel is van alle jonge mans . ^ 9
^

Hierquam doen Venus foon hem by de reyers voPp

Sookluchtighingebaerdatalde juffers longen . ^btyj

Het fprongh , het liep , het vloogh > het niaeckj
c

^ t

Maer dede foo hetplagh 3 en fcheyde met een 4

De dochter van den prins > die met de groote vrou

De fpronge van de jeught is befigh aen te fchotiW^
11 9



D M A E G H T.

l^^n ^oor hem geraeckt en in de borft: gevvont

,

Sy|
CCo

eeriigh menfeh de reden ondervont

^ h
^
U
^ ^C Zac^ c

l
uam geejfögh aen-getreden

,

£n
boven al den ganfehen rey vereert

;

Het
rc

iS ^aer ge^ch c °P hem alleen gekeert

.

Maer {1

n
,

^ gedaen , de mommers gaen vercrecken ,

£n fc |
^es lc meer het vier in haer verwecken

;

öat
\^°°n$ ls alleen

, fy voelt een aerdigh beek

,

^ Vvee

^r ontrcnt het oogh en door de linnen {peelt

.

^th^ L1 Vvie hy is , en hoe int hofgekomen

,

^fch
1 Vrouvvellj^ ^ inder hacft vernomen •

^°ch
hemerekt haer ongelijcken ftaet,

I VoTr ^at hec vier allencxen hooger gaet

,

Veck

C atccn ^rant * in haeftenop-gerefen,

Vy
at

C ln haer gemoet een wonderfellaem vvefen.

Sy
^a

aet ^n dit gevacr ? fy leeft in ftage pijn

,

0 ^ T^ ^Ct vo^ noch *n haer kamer zijn

.

^'off^
1 vluchugh hart , dat > van een vvey-mans jongen

rCn
met ecn lc hicht , begint met lofle fprongen

Maer v

nc
,

n ^0ür het wout y en dvvaelc een lange wijl

,

KCh

c,' ft^»--~
boeter

Ct aCn ^et kee^

'

vvat ^aet v n veerdigh loopen

,

pij k?
ct Verdriet cn mee de doot bekoopen

,

0 ^ ftae k
C VVaer ^ec 8aec »

^

et m̂e^m nceten ^or^ >

er in de borft.

^^ oD

C
^
onge maeght vol ongevvoone kuren

,

^aer [
Ceile plaets als geenen tijc geduren

,

V\
Ve

et
J

j
hacr geeft die ruft,wanneer haer lichae dvvaelc.

fy
e

1

f
l Sevvoel geen ftü vertreck te vinden

.

heeft geen macht haer tochten in te binden

;

D d d z En



#6 man-dragende
En t wijlm defen angft hacrganfchc leden flaen#

^

Soo fpreecktf op defe wijs haer eyge finnen acn
•

lek was voor defen bly dus hoogh te zijn geboren >

Maer nu heb ick de kift van defe vvaen verloren >

lek ben mijn edel bloet en groote vaders gratfl >

Ick vvenfeh een lager huys en vry een minder
f

Ickwouw , indien ick mocht , van minder adel vve

Ofvvenfeh dat Eginart mocht hooger zijn gerefen '> ^ f

VVant foo ick minder waer > of hy een meerde

Soo fagh ick heden kans te leflèn mijnen dorft •

Maer nu ons fiken ftaen op ongelijcke gronden > «

fl }

Soo v vortcr geen behulp geen trooft voor my g
eV

Ick moet van heden afverfmelten in den drucK >

V Vant hoogh en machtigh zijn dat is mijn onge >

Maer wat is dit gefcyt ? waer gaen mijn dornnic H

Sal ick door een geficht my laten overwinnen

*

Sal ick een flecht gefel ontfangen in de ziel

Die ick van alle brant tot heden fuyver hiel ?

£y wat ick bidden magh laet defe grillen varen >

En biet geen lolfen toom aen uwe gulle jaren >

Snijt af , branc uy t het quaet , dat in u leden *

Eer dat het u de borft en al het lijfverhit

.

Ghy voelt een ftil vergifdoor uwe leden rillen >

Ey tracht dit nieu gewoel in u gemoet tc ftillen >

Vergeet u goeden naem u reyne plichten niet

Een vonck dient uyt-gebluft voor die een vlatf*
0

De fieckte dient verjaeght als die begint te koiflen 9

Aleer door haer gevvelt het bloet is in-genomen
s

?

Het onkruyt dient verdclght en uytte zijng^
u
^p

Eer dat het wortels krijght en beter kruy t verd

Wie is doch Eginart > dat ick my £al ontftellen ? .

Dat ick om fynent wil mijn ziel behoufte queUen
'



Al Vvat L :

M A E G H T.

Dacr
.

,;

em achten doet dat is alleen de pen

,

•

,

m Vo^e daet een keyfers dochter ben

^n^
eCc

m forten (lont kan honden; vorften trecken

,

^ct y §ün^gh oogh haer gunft tot my verwecken ,

EnL
VarC ^°*rcn vverck foo los hier in te gaen >

*V VVq
te Willen doen dat prinsen dient gedaen .

fcu
*
n ^at §eva ^ > ^oe f°u ^e vverelt fpreken ?

H0c
[^y,^ ^et volck met felle tongen fteken 2

V
^

^Pdl

U
^
c^amper hofmy vallen op het lijf,

Wou
Cn mi

^nen naem tot enckel tij t-verdrijf

i

at

°P
Va<^Cr ^ocn '

a 's ^gon te mereken
Ö
iirU Scnftofmijnhooge finnen vvvvereken ?

&at
j|f

Ce

,

n knrijver gaf, een fchrijver onderftont

ITWh ^ V° rft °fkeyfer dient gejont?

3tic
k itim!;

00^ a *S ick ben 5 vvat iflcr aen ge*cgen

?

Cr

^der f^
C^en vvcrc^ > cn dat van ouden cijt

.

11

Vin g
r
natt is Seeftigh

'

m de 2eden »

Ho
ötl J

s gdijck , m al de nacfte fteden

.

*ck o k"
1 SulJ^g^ vvaer , vvat ley ter yemant aen

X
?C^ JUv^

1 doe
, is langh voormy gedaen

.

^Vvj| Zfjfk dc pracht , vvat fal de grootheyt baten ?

0
nvVÜ cr

be
^
aSnmii

n Iiefde niet verlaten

,

^
Cetl

ecr
^
c

u
en ^avc zijn ,maer doen vvat my bevalt;

^ MtJjQ
61 eefc °ntfagh wanneer de jonckheyt malt.

^t Ce
011 onder dies het ganfche lant bedecken

,

jHepp fterkleet den hemel over-trecken

,

% k r f>'nT °P V°lck
>
Cn ydef 1S geruft >

^haCr
cvcö-vvcl en heeft geen flapens luft

.

Ct
Vc* '

lct bed, maer gact daer leggen malen ,

Ĵ cick^^ S
cmoct tot vrijen ben genegen

ï is
j0

VVa
.

t ^lc& verkies > dacr in mijn her t v:verl>lijt,

Vvect niet vvaer haer finnen henen dwalen

;

D d d 3 Dc
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9 8 MAN-D. RAGENDE
Doch vint noch efter niet hoe fy in dit geval

Met °;limp en goet beley t hacr faken redden fal •

Ten leden koomt de vaeck haer oogen overwinnen >

Maer fy male lijckevvel met haer verdvvaelde finnen

Sy droomt k en weet niet vvat^fy droomt en is
. lt

Om dat foo geylen droom geen jonge maeght
c

( Al is de vvey-man ftil en geeft hem om te ruften >

Noch keert fy n woeligh hert tot fyn bekende Iufte?
'

Hem dunckt dat hy een haes ofvluchtigh harte U ?

Oock als hy in het bed een vollen flaep geniet •

Sy > als het (chemer-licht nu aen begon te breken >

^

Bevont haer brandigh hert maer des te meer ontlte

Sy meyntdat fy voor al moet {preken haren
vrie

En dat haer fyn geficht alleen tot rufte dient

.

Hier toe vvert fy geftaegh en krachtigh aen-gedre

En heeft daer op een briefaen Eginart gefchreven >

En fey t hem door de pen > dat hy in alle fpoet
^

Daer in het vrouwen-hofen by haer komen rfl

Sy gaet na dit gefchrift ten naeuften over-leggen } '>

Wat hem , wanneer hy koomt y is dienftigh aen
w P

N u kieftfe dit gelpreck , en dan een ander tael >

En vvatfe fpreken wil datproufde menightf1^

D e ridder , na den briefte hebben over-lefen >

^
Enlaet nictinder haeftin t vrouwen-huys te vve

Hy klopt voor haer vertreck>eé maeght>die ^ctï\
t

.

Ontfluyttedtontdedeurcaheefthemin-get)

Maer Emma vvert van angft ten hooghften in-gc

Soo haeft als Eginart tot haer begon te komen

,

Sy beeft , fy fuyfebolt ,fy ftontgelijckbckaey
c >

Het fchijnt dat ganfeh het hofen al de kamer d*U<fi

Haer voordel , haer ontvvorp > en vvatfe meynt
iC

^cfl , ^
Was in de lucht gegaen , en uyc haer brcyn g

cvVC
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, & een reden aen, dan lietfe weder af,
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°°datf'
teaenaen

5 danlietle weder at,

Sals n

a
,

enE
ginarteen vreemtbedenckengaf.

na den i

Sevvoel , haer geeften weder quamen

,

0
0en r r

cötcn eyfch haer eerfte plaetfe namen

,

I

^n 0
pet)

^ vveder moec * oedenckt een nieuwen vont,

i ^bfcn
|

met Dckneyt aldus haer rooden mont

:

Wem
gCn Ci

J
C mi

^
n finncn onderhouwen

,

Jacr

Cn "nacHe*vverck, een hant-fpel van de vrouwen

,

V
^e

ftek

m V°nd ick ^u ft >
en 't docht my wonder net

,

ï

n
go

üt>
acrdi

Sh lu7gh van fl
i
d ' ofvan fayet

,

Pecrels felfs • maer diergelijcke faken

\t n
-

nu v°ortaen mijn finnen niet vermaken

.

H k

ies f°eck

S Verheu
Sht den §eeft * gcll

J
ck ick neden merck

,

L %be t0 V
111^1 meufgier hert gedurigh ander vverck

.

0
1
is
rniin

Cen
8rooten Iuft gekregen

,

r Stniin 6.vU ,.M1 ,uug(.M l,gtU ,

^ick f
m°Ct nU vvonder coc genegen

,

,l in j

C
,

idt'riael fagh een fchrifc van uwer hant,

,
groote kunft en foete ftreken vant.

u ^ u o

C

gerie^ cen voorfchrift toe-bereyden

,

\

tr
>->is ok

tv

I
or
P mii

n
Penne flcn te levden •

^
y doch een deel van uwei

°e ick het maeck , en beter

«eldc-vverr»—

^Wo'^^depen

\ 'iet n
een dceJ van uvven vrijen tijt

.

,
Vv

Ü hCt
°e ick het maeck , en betert mijn gebreken

,

,

lde
;vverck een wijle laten fteken

,

ÖVyect d| J

de pen
. dat ftel ick heden vaft

,

\ j

at edigh zijn geen jonge maeght en paft.

M
lc
4anfl

Vr0UVVe,1
J
n ' en evcn na hct preken

t
C (iet i? gelae t gelijck een vier ontfteken

.

hV Vv
err

I i°
Cyscn Ibnt haer aerdigh blof

j
e vveeck

,

V%o l
' diG eellt eeni'

oos geleeck j

eNe
j

VCrhant tot dl'ie verfcheyde reyfen

,

Jotlgclingh onfeker wat te peyfen

,

On-



400 MAN-DRAGENDE
Onfeker wat te-doen . hy voelt van ftonden aen

Al med' een grilligh bloet hem inde leden flaen •

n ,

Hy voelt een vreemtgewoel, een wonder hart be v

Dat quam hem door het oogh tot in het hert gefeg^ 11

^ ^

Hy voelt een felfaem vier , een nieu ontfteken o

Die hy in fyn gemoet voor defen niet en vant:

. ^
Hy tijt daer op te werck , en heeft een dicht gc

*c
cïl ,

Daer achter 3 midden , voor , haer naem is in~geVV ^
'T was Emma waer men figh , en des a^n ^cr

* r
f
cn (in?

'T en bracht geen ongemack , geen hinder aen .

Geen nadeel aen het veers % dat bleefal even vlucn
|

En was by wijlen foet , by wijlen wonder klucflclg

By wijlen al te geyl \ maer wat de juffer las >
•

Het fcheen dat al het werck haer niet als honig

De letters even-felfs van al de loofe dichten

Zijn beelden in den (chijn van kleyne Venus-vyic

En diergelijcke ftof> foo dat ( al waer men 6gh /

Men fporen tot de luft in allen vinden magh. ^
Al wat de joncker dicht daer leyt hy flimmc gr°n

Daer leyt hy angels in en al met nieuwe vonden >

De letter had een fteert gelijck een fchorpi°en >

Soo dat haer lefte deel kan innigh hinder doen ^

Hy fchreefeen ABC, met wonder vreemde tteC

Bequacm een killigh hert tot tuften op te vveck^ >
ct .

Hy fchreef, en wat hy fchreefdat ketelt haéf v

En 't lefte dat hy fchreefdat gingh op defen v°
ct '

A Adem mijner ziel > B Blom wan onjèJïeden ^

C Cterjelwanhetrijc^ D Dalwolfottigbeden,

E Eer wan onjèn tiji , F Vackelwandejeagbh

G Glans wan al het lant, H Hofwan alle wre^

'

l lont my dat tekyvenfeby K Komt tot mygenaken , J
L Laeft mijn dorre ^eL M Mint tot ons wtmakfn > N



Nty .,

M A E G H T. v

Jbo»rtfmertev*ech > ° 0ejFe»t™me-ftrijt

,

hoiJ«
£p

-
^' S Schoonfterv™ lande,

Vy vy^gWM) V Vonc{doorvvienk{brande
,

...* 2ee f^W^ >
Y ww rvem»uck>

S?^ ƒ* ho»'%b-raet . ach hadkk eens defmec{

!

Tji
meftii

'
bet dichten blijven,

f %mJ U&m%h > m¥ A B C is t*yt ,

^ 4f
' me&^ >^ en ugegeven 3

ee
gh e

U gefchrift met acndacht heeft gclcfcn

,

h prCes he

Vr°Iick hc" 5 fy kreegh Cen luftiSh vvcfen
*

m ^achrr
gec*%n d*cnt

> fy prees den nieuwen vont

Vk^et du ï
Ctaert%h vcers aen haren rooden mont.

Nti k
1 dochhaer gedurigh kuflèn

rf
V°elt n Sen°ughom haren brant te bluften

,

VsW f<

grooter vier en ftaegh een neeter dorft
;

K er
het K

acrdi§^ vverck ontrent haer witte borft

,

K e
ynde v

rte rpcck , en daer de geeften woelen

,

N fy b
,°°5 gewis het fou haer brant verkoelen

;

V 0t
>dcr A

even-vvcl gedurigh ongeruft

,

CVat
eeti f]p

CVVOcI fo° kreeghfe dichtens Iuft

.

b
etl

dic
mvverck ! de liefde maeckt poëten,

yj%dc

Va
£
de kunftde gronden niet en weten

:

\ 3t
«ücnft l

Verftant
i cn vvijft de mcnfchen aen

401

jaen

,

H ^rooS5^ >
,

en noodishis gcda
Cen ae d l°

raacght hoc dat de woorden loopen

,

rdlgh veers te famen is te knoopen :

E e e Sy



4oi MA N-D RAGENDE
Sy krijght deJUUn 't hooft , en op den eygen tï&Q

Soo vvaft dat fy het vverck aldus te famen bant

:

A *Aes njan mijnt jeught , B Bluft mijn <-vierigh minnen

,

C Cuft haer die u Heft y D Drenckt mijn dorrefinnen 3

ïLEdel uyter aert
y
F Frifiche jongelingb 3

G Geeft njan mijnengeeft 5 H Heus in die dingb ,

I leugbt <-van mijne jeught 3 K Kroon njan alleft
aten ,

L Lofvanonfentijt> M éMontrvolbonigh-raten,

N Noyt genoeghgelooft , O Offert aen de min ^

P Puyckjvan die mans
,
Q^ueltnopuvvenfin^

R Koemaan al het rijc^ S Schat njanfchoone leden j

T Tvyn njan alle mreught , V Vloet njanfoete reden

,

VV Wenfchnjanmijngemoet, Y Temantfiaern^^
00 1

Z Zeergeminde njtient > laetghy my in den noot?

Maer denckf niet
y
jongelingh

y
alhebickjlitgefcbreven y

Dat ickjnijn beftepant u bengefint tegeven s .

Neen > njrient
y
en dencktet niet

y
ic^^w

*

lckyveet dat ickomijn jeught njoor prinsenfparen moet

Ickjijde datjefpeelt y
ickyvlloocl$uchugbfchrijven $

Maer des al-met-te-minfoo Wil ickjerbaer blijven

.

Ghy draegbt dan eere toe haer die ugunfte biet
,

lockf , dat ts ugejont $ maer , ridder ,
hooger niet

.

Een kusje lijckevvel> ontrent mijn teere Wangen >

Datfal icl( om de kunft en fuWer eer ontfangen •>

c5Waer laet het eerbaer zjjn
y
en njanfoo reyntn aert

>

Ofghy mijn naefte bloet
y
een nicht offujfer vvaert -

Want andersfoo def,m wert harder aen-gedreven

,

Ickjal u njoorgewis u kusje Wedergeven
,

Op dat geenJlïmfenijn , uyt uVVen mont ontftaen ,

éMy kan tot in het bloet of%en mijn hertegaen .

Wel leert dan
%
%ijdy wijs

y een {eyfirs dochter mijden ?

Oftnders ( houtet nja(ly ghyfult de ftrajfe lijden y



Sifo n M A E G H T.

So0
piï* ""gtfj* 9 enfoojet Weder doet

,

HjS/i»Tu mkmW Wracckal booger rij

403

ijfin moet .

M$
Ct
yem<tntmeek$ een <x>rom>velijn tc ra,k$n

,

Totu 1 mer het ^ter dat ïc\fiWvjgb 3

» nieinrpe
fioftotgrammefinnen ktijgh

.

V09
*C^0^ den l¥ ft^ ^erftoren

h 1W '
me™$ hertfynfoetfie <vreught 'verloren

.

hShie*
^ E&i"m 3 Kkyvenfib ugoeden daob ,

vJe
t^ * °y>er-dgelden ridder pUgb .

n ^et e

C

c

ei1 lcffenaer die , na den eyfch gebogen

,

r r

°p fd
groen fluvvcel tcn vollcn overcogen

.

n
Van ha

1 ESinan als <3aer binnen quam ,
er loeten mont een kus te pande nam .

E e e % Hier
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Hier icyc de maeght haer veers wel netjcns uyt-ge
c

Soo dateer niet een lack ofklad en was gebleven •

En liet dien eygen tijtfqo quam de jonckerdaer*

En wert van ftonden aen het aerdigh (chriftgcvV

Hy namhetveerdighop, hygingetover-lefen* ^
En \ fcheen hem als een drootp , een felfaem dinghK

^

Een wonder ftuck te zijn , dat fy ,
eenteere m*cyc .

'Soo hoogh gefvveefden geeft in haren bocfetn dra

Hier cp ontbrant fyn hert , hy kan niet langer vvacW

Hy grijpt haer in den arm als met geheele krachten y
,

Hydruckc haer aen den mont met foo een gulle11
.

Dat fy daer uy t verftont wat hyfe wenfcht te do

Dus fpeelt het weeligh volck met vrije minrie-treK

Tot dat de reyne tucht allencxen is geweken * ^
De penne met den inct , gefchrift en geeftigh b

°c

Vervallen op het left , en leggen in den hoeck •

Want op den loofen gront van wel te leeren
(cW

i) _

Soo gingh men naderhant een vreemden hande * J^ft,

V Vant onder defen fchijn y door middel van de

Soo dringht de joncker in tot aen haer diepftc ^r
()Cc^ )

Hy koomt.dejonge maeght fchier even-ftaeghbe °^
^

Hy brenght haer nicu gedicht > en alle foete k°eC^n
Hy brenght haer alle dingh > oock midden op ^zh •

En wat haer gulle jeught tot vreughdc dienen t
*

Hy fprack een vreemde tacl vol ongevvoone ft**
,

Die maeghden hinder doen , en herten konnen br
, ^

,

Hy fchreefeen minne-brief, hy dicht een aerd g

Daer in men flim beley t en hooffche rancken U

Hy doet al wat hy kan om haer te mogen trcc^elV
ctl

.

Om haer tot fyne gunft en vrientfehap op tc v*cf
cttfi$

}

Al wat fyn ind , fyn pen , fyn hant > lyn
hoote

^
Dat brenght de loofe gaft te fanien aen den dag
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^aer
luft

0t Cn toe in nct ge^hreven boecken

$tact

en
^-verdrijfmaer isgewoon te foecken

,
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Een fc
L

f
§eilcel vcrftelc , als haer de fchrijver geef

öe
fyton*

dat VViIdcr &act »
en guIIc creken heeft

.

^
aer

ir»e

t

j
Cn Van ^c Pen »

en^ de vreemde fvvicren

,

VCfie
*r

c %inart fyn letter wift te eieren

,

$v vil
n ^aer het oogh , en des al-nipr-re

D
-niet-te-min

actis!>!l

ln
^0,:ien tijten weet den rechten fin

door

CCn bctei vontom te mogcn ^ ĉn »

^en duT
Vr^ers ^ant vec^ aen-ge{bcht te vvefen

.

Die nJ Cen "echte duy , ( geeft haer een foete lief0.
\ VvCet ^CCn khrift en las , die leeft een minne-brief.

Vveej

Ct

fy&
en wit van darter is gefchreven

,

Hoe
§hiyne pen haer fprongen heeft gedreven

,

k^tdo a
hCCfi: Se*Peelt •

Siec > jonge-üeden ,
fiet

y die de j

n
1 acn de maeght de letters wel bevallen

,

s
y lec

Ctters maeckt behaeght haer boven allen

.

5

^3eri
s

i

et
£P net fchrift, maerfagh den fchrijver aen,

0 ^ tn

a
-

l §emoei: cn ^ de finnen gaen

.

Hetn
^^gnmael al willens quade ftreken

,

htyL
l

p
ôrntijts fvveegh , te mogen hooren fpreken.

$v 5°° ift ó l
r^o^^h"^ na

> cn mits fy dickmael fchreef

,

ik^tm
de Sifals in-gcwortelt bleef,

p r tot

Ct
^r°oc vermaeck , en als met vollen monde

,

k ^
^err i

aCn ^ec mergh de ganfche ziel doorwonde

.

\)-\ is

m 'nne-dicht en dan een fnege pen

VCeft
hac

C dat ick
0f>

aerden ken
*

$ v
atl^ ,

teer getnoet foo verre wech-getogen

,

J gccft£ a^is buyten haer vermogen

.

V r>o
ei ^J

11 nU voortaen geen naem van Eginart

;

em 'even-ftaegh haer ziel en eygen hart

.

E e e 3 Maer



4o3 man-dragende
Maer onder die gewoel ( hoe kan het anders welen • /

Begon haer defe gaft een ander boeck te Iefen

:

Hy is een dertel quant , en fy te bijfter (choon >

En hy en wil voortaen niet dienen fonder loon-

Soo haeft fy na de kunft een Ietter heeft gefchreven
>

Hy fey t dat hem voor al een kufje dient gegeven* ,^

Hy fey t dat hem terftont fyn fchool-gelt dient
bc

Vermits haer teere pen foo fchoone letters maeAC '

n
.

Hy feyt haer wonder veel , hy fey t haer vreemde g
r r

Ach ! een die danflèn wil is haeft genoegh gepepen
j^aCb

'T is vvaer > de jonge maeght die vveygert menig

Doch al met heus gelaet , en met een foete tael

.

Haer neen is fonder ergh , en fchijnt hem maer te iC*v
.

Om , ick en weet niet wat > hem op een nieu te verg

En dit gingh metter tijt foo verre buyten fchreet

>

Dat hy daer menighmael tot in het duyfter blee •

De lofïe vryheyt vvaft , de fchaemte vvort verdreV

De maeghdom langh geterght begon het op te ge

De nichte van Pepijn vergat haer edel bloet,

Soo dat fy haren luft en fyn begeerte doet. ^ji*

De jeught > de min , de nacht , zijn drie ver(cheyd

Die als een fnelle wint de luften gaende maken •

Ach ! vvaer men defen hoop by een vergadert 11

Daer gaetet over kant > en v vat gebeurter nieC

Eens keyfers eygen kint , verruckt doorlofle ^nnc0
pC

p,

Liet door een fchrijvers pen foo veel op haer geW*
11

Dat hy door flim beley t tot in haer bedde quafli 9

En daer haer beften fchat voor hem te pande na&

Sy had 'ken weet niet wat, door af-gerechte von ^
Haer maeghden wijs gemaeckt en uyt het hofg

et0

Soo dat het grilligh paer , als uyt een volle luft r ,

Haer geyle minne-plicht en gragen honger bw * M
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' °P naergemack de jonge lieden mailen

,

Een dcc f i

c CCn dicbcc *~nce gevaI,cn »

En me t

3 ^et ^ant met bare v^ocken deckt

,

% Eqj

CC

Ji

vvinter-kleetde velden overtreckc

.

^nel de ft n

gh ber°rSbtSact oncIer dles bemercken

,

0p
a pc

"^c nacht bevveeghthaerfvvarte vlercken,

h
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C
' riddcr > °P >

'

tis "jccn meeralstijt,

? is ecn b
Van hec bed cn UYC de kamer Z1

J
1 •

y
v

CtCr VV°°rt ontrcnc de jonckers ooren *

^Wi^L 11 vertrcck » en niet van fcheyden hooren ,

h ^ 1 ond ï
Cn VVami

*
Cgefe ĉnaP vvondcr goet

,

T
y f
°eck

t ^
n£b onthael is uytermaten foet

.

VVee
lievc,

aer
' ^ kan 3 mec woorden om te leyden

.

Vv
eder

CeilS gcfin
•

5 hoe nood lft datfc fcheyden ï

ld is fo0 'l
,

ldder
°P > ick hoor den hane kraeyt

,

C*1* da • l
ger bli ĉ

» fo° iffet al bekacy c
•

r
fal

hic
^ h°f licllt

yemant fai ontvvaken >

h y ri
Jft°d

Cen deur ofvenfter hooren kraken

.

,ckTr
fi
j°ht

an
'
^°ncker

» ri
i ft 5 cn t»aeckt u op de reys

,

H r
'^en

l
° £emocr een wonder fvvaer gepeys

.

fc^k da.
VVeet niet wat

, ick hoor figh yemant roeren ,

S\ hec a
ge

.

vvis °ns yemant fal beloeren

,

C? is u Ie"
VCrf

Pien

:

cn fo° ons dat
>

K \T**h h T 1 Vnent
' en miJnen roem te niet

.

de ft n°
uft

'
en ftclthem om te klagen

,

' W ^el t d ^Uam uy

C

bet bedde )*8cn :

VL

r
clielcd

Cn
Jge-raet, dat hy te veerdigh rent

,

WJt
«fen v°

lden nacht ' daC^ £een liefd
'

en k

H
Clt den k

r0Ug
,

cn haen
>
datV beft°nt te kraeyen
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h^cltd
ieti

j c q«am uythet bedde jagen:

VL

f
chel

c
?
cndage-ract, dat hy te veerdigh rem.

.

S fk
II

d

en
v° 1 nacht ' dac^

S

een liefd
'

en kenr3 denh°
Ug

.

C
r

haCn
'
dat hy beftont tc kracyen »

f/
|

c
hel

t a j

Cmcl fclfs
> vermits fyn vvacker dracyen ,

^ Cc ecn a
Vatter is

;

en hy mocht begaen

,

ltagc nacht op al de vvereLt ftaen

.

Maer



4oS man-d ragende
Maer als het vvcfen mocft > doen gingh de jonckcr nj

Doch hy en laet niet afhaer vrientfchap aen te wip'
Dan macckt hy droufgefucht en dan een fbet g

eV e
?

Eg dan eens wederom een foentjen tuffchen bey
•

Maer als het vrouvvelijn haer deure gingh ontfluyten '

En dat de ridder volght en trat ten lellen buyten

,

Soo vvert het lieve paer in haer gemoet ontftek >

Vermits een dicke fnee bedeckt het ganfehc velt'

Eylaes ! ( dit fey t de maeght ) nu iflet al verloren >

Men fal ons voor gewis hier weten na te fporen ,

Men fal hier in de fnee ontdecken uwen voet

,

Gelijck men uy t het fpoor de wilde dieren doet
<

Het hofis bijfter flim , en hondert loofe gallen

Die fullen tot den gront ons faken ondertaften

,

Die fullen al het ftuck ten vollen open doen ; l^Ic^
Want die den draet ontdeckt die vint wel haeit

Soo ghy hier doQr de fnee gaet uy t de kamer treden >

Soo moeter ongemack en Ichande zijn geleden i ^
Want als men hier verneemt den gangh vaneei g

O Cj
j l?"ltl '

'T is domhey t > fbo men niet de refte dencken *>*

^

Wat raet hier Eginart ? Daer ftaet dc man verfl<1g
el

r

Hy weet ter werelt niet als fyn verdriet te klagcn
^

Syn geeft is uytter har door fbo een vreemt 9&?' '

Hy weet niet wat hy doen , ofwat hy laten IjJ
'

^

Hy wouw tot fyn behulp gefwinde veren vvenlc

En fvveven in de locht en boven alle menfehen $
c&

Hy wouw , indien hy kon , gelijck een vvi *
.

Gaen maken door het fvverek een onbekende
' vc(d

Hy wouw , indien hy kon , met twee getoornd

Voorby de bleecke maen een fnelle reyle rna 'ccn

^()
p,

Totineen ander rijck, hy wouw, indien hy p
Gaen mennen door de locht de wagen van de
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Gelijk
a j
^ namacls viel tot in de foute baren

,

'Tetl v

$ rus te v°rcn is gevaren

,

• ^ > C v

VaCr
^Cm £een verdriet

» vvaer hy niaer uyt dé noot ;

t

Tis
nu ee

VaC

f°
m meer ? ) hy vvcnft de bleecke doot..

°P den ft°

tens ci
J
c

-
hier dient in korce bonden

,

voet een middel uyt-gevonden

,

Of
eve

dcI (%t de maeght) om niet te zijn beklapt,

\
k
'fitn?

°^ de daet niei
'

lliec te zi
J
n betrapt

.

atlWr co
y °P hct^ ick fal ftille fchreden

,

Al bCn°V
n den

'
tot aen de poorte treden

:

I>

*c
kfal h°

°
l

C Sevvoon te dragen eenigh pack

,

hSCs
i fcv' c *

d°Cn °0C^ *°nder ongemack

.

&l i tïf
^°0C V°°r u De 'loor ce vvagen ï

Si

öc
-tU>o

t
'

r
beftaen ? £y licve

> feyt de maeght

,

Ê

1

°P > en v
dcr VVCC » de kanfe dient gevvaeght

.

fv
gcruft

*
De vrient

^
aet hcm $e&Sëcn >

Kt Vy

yn

^
vceligh lijfhaer op de fchoudcrs leggen

,

h^ hy v
1 fy

n

gcm°et , en met een ftil beklagh

,

C mmdcr laft en Iichter worden magh

.

Sr dc
?
dracgot het pack , en gact met ftille fchreden

,

?°c
^ v0

°]
^ee » en door net vvater "eden

;

V '^ccb j
gC

L
Cn ongemack • fict üefdcs fclfaem vverek

!

w °odc ftout
>
ry macckt de fwacke fterek

.

^lictcjj
eerftrnaeldof, en fonder gulde ftralen

,

Tgh op
? eygen ftont haer oogen neder dalen

,

%,

n
ftracx

Prachtjgh hofen op het lieve paer

,

^?% v°
P &e"cilt fo° vvert den hemel klaer

.

Naero ,

aCck in datfc%h gebeuren

,

?^cct *? Iucht cn al den nevel fcheuren

,

0O Ct duy fter fvverck gelijck een helle daeh,

^Mhctfpelinvollefedcnfagh.

F f f 'Tge^



4io MAN- DRAGENDE
'T geviel om defen tijt dat veelderhande forgen

,

( Die in der prinsen hert gedurigh zijn verborgen^

Den koningh hinder doen , en prangen aen de 9

Soo dat geen (bete flaep op fyn gewrichten
vic •

Hy keert hem dickmael om > hy kan niet

En is na langh gewoel ten lellen op-gerelen \ w
Maer,fiet,he dunckt hy hoort (doch weet nietW
Hy gaf hem van het bed , en keeck te vcn^^^WW

Daer fiet hy door de fnee een juffer komen knedefl >

En , fiet , een jongelingh die fit haer op de leden >

Hy fiet haer ongekleet , en lucht daer henen g
aen

•

En 't (cheen (y had alleen haer onder:
zieltjefl

Dit vont de keyfer vreemt en gaet daer over pey
1

V Vaer heen dit jonge pacr genegen is te reyfen >
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laf

Hen ra

Ct
.

1 ^oe nec koomt , dat Coo een jonge maeght

^tftücJï
Cn j°ngeiingh op hare fchouders draeght

.

Dlc
cven

i i

onder-taft ' Hy fent de rou

v

ve gaften

Die r0e
nactlt

°P^ne dienften Paften

,

VVy i
Pen

:

Vrijfter ftae , vvieghy oock vvefen meught

tons ,

mentot behulp van uwe teere jeught.

dientï Vvic 'ltig^ Pack » dat gty
beftaet te dragen

,

öe ;

Li
/t-

lcr
*n de kouw u leden niet te wagen

.

T
S°° da^h

e8n ecn ĉnrick in naer benaude ziel

,

U^deïi
Vvcerde vrient ter aerden neder viel

,

r
b\

1 n̂ee
* ^ vvert terft°nc gevangen

,

eetniet-te-minhemaendcledöaer v
~ "tCL-ie-mm nem aen de leden bai^«u •

öie nie

erc ncc jonge paer den koningh toe-gebracht,t me
paci ucu Koningn toe-georacn

s
%ts fy

?

een nie u(gier hert de jonge heden wacht

.

°°Wc f

Ulnen 2i
j
n

>
en nem vvat naerder komen

,

^aer
ft

yn Vvacker oogh op alles achtgenomen ;

<

^etnii f L
VVort ^racx geftoort en dapper ongefint

,

^^hte J-

m
^et *pc*^n ey§cn docncer

^ hym
r e hy meynt een ftillc maeght te

^ ! def

n

^mac ^ nier over had geprefen

,

en

Ij ^haCj

ClC
'let de P"ns in fchandevoor hem ftaen

,

^»dic^
Vc

£
meynclen roem verkeert in enckel vvaen,

Sft
r

p
ft ^efien een jongen ridder dragen

,

^t Vv
Ö Uaken meer hier op te komen vragen

;

$v ^ dat de vorft van deren h*ndc[ flct

vvatlaer genoegh al watter is gefchiet

.

^ae^^^'gh breyn begon hem om te loopen

,

h
y fa

gh d
mCttCr daCt Vvie dattct fal bckoopen •

V3til
y va

Cn

,

r
[
nri

ivcraen >
cn hieltet voor gewis,

Gel t hel*
het vvcrc!c den Sr°nt en vinder is

.

^W COt de vvraeck en doethem daer bewaren

.

3 vüen v«;l Al iynen vvil fal naerder openbaren

F f f Daer
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4*2 man-dragende
Dacr mede treec dc vorft in feker ander zae) ,

En mee een grammen fin begon hy defe tael

:

Ach hier lighc nu mijn glans 3 om dit oneerlick ma le

Hier light mijn hooge taem ter aerden neer-gevalle >

Mijn dochter is onteert , hier ftae ick nu verftelt ,

Vermits hier vuyl bejagh mijn eere neder velt

.

Ick haddc nu een vorft begonnen op te fporen > .

Die groot > die machtigh is , en wonder hoogh geb
^

Dat vvaer een dingh geweeft dat my en haer
^

0

^^b^-^

"

Maerfieti ellendigh menfeh , nu ftae ick hier be

Het ftnekdat is verbrot, mijn luyfter wech-gen°
n

TT is (chande , 'cis verdriet, dat my is over-kon^
11 '

Het is eenleelick vverek , een fchendigh ongeva
>

Dat my , door enckei leet , ten grave brengen ia*

•

Wat is een koningh zijn , en al het lant gebieden >

?

Nadien oock fpot en (pij t een koningh kan gefchic

Men feyt oock menighmael dat vvy als g°4cn.

Maer al die groote glans en is maer enckei ichij*
1,

VVy moeten evcn-felfs verdriet en harde Hagen >

Soo wel als eenigh menfeh > in onfen boefem ckagen

Hier is geen onderfcheyt van flechtofedelbio^

Als dat een hooger ftam te lager vallen moet

.

Wat heb ick buytens lants al (vvarigheyt te lijd^n '

VVat heb ick binnens rijcx al ongemacx te mijd
en

^ ?

Wat heb ick binnens huys dat my gedurigh q
ue

En dat mijn drouve ziel in vreemde bochten lte

Dc fchrijvcr > die ick heb met alle mijn vermogen ^
Gevordei t , groot gemaeckt , en uyc den dreck g

eC°^
.

Die heeft my voor een loon gebracht in defe ftf*

Soo dat het leven felfs my heden tegenftaet.

Ick wil den flimmen guy t tot hutfpot Laten kapp
en f

^

Soo kan hymijn verdriet niet elders loopen klapP
e0 1



ïckvvil k
M A E G H T. 413W "em ganfch het lijfte pletter laten flaen

,

H
wil h

CrW deren boufde loofen handel ftaen.

^ ftroy

C
^ ven dien tot aflèn doen verbranden

,

H0ek 5

VuyleftofdooraldeFranfche landen.

bie
er pijns genough hem werden aen-gebracht

,

\

er
holl

13
°oreen 'floireens keyfèrs dochter acht ?

cetd
m^n gemoet > eer tc ^eer ontbrande

,

Qaet
\* re°hter ben , en princ,e van den lande

:

bit 0 f^'j
1 met befcheyt , en niet door onveïdult.

h^°nSh

e
*.Bliflfcto* u eygen dochters fchult.

•

is van fa

00 ^ient Senoort > ny is van kloecke finnen

,

"t
kan

CUs
Sc^ct; wie fou hem niet beminnen?

S ^iïieU
ljn Emma ŝ tot ^ie

^' nem heeft verfocht,

^ee
ft

d

e *v
^°ete Suoft toc weder-gunfl; gcbrocht

.

Ht Zijn

n l°ngelingh op haren hals gedragen ,

^aCr^
Voor gewis al foete minne-vlagen

,

F
^tf0o

°Ct vry hefdc zijn die al wat verre gaet

,

Vv^aer *k ^ maeghtdicn Handel onderftaet

.

V^tfis F- *^ VVat^^ bonnen%gen ?

^V
aer
^g^arc van yemant op te leggen ?

ty>
lt[

fo
^m ^et l̂nt m~getogen

V ^o^^ geylen tijt een Iofeph vvefèn kan ?

Ss fy
ï
dlt geval u eygen dochter ftraffèn

,

? ^f<7°J
gCvlc

^ ecn man glllgh blaffen

.

V^Gfu kedrijfeen harden doot verdient,SS
^^e^'

1

? Eginart haer uyt-gekoren vrient

.

I

^ ^ dn \
Vve^erom het wort alfoo bevonden

,

rl
°ocknè168^ hceft dcfe Sronden '

\Ctlru
fti?K 1

VVCe" dat^ '
eenfriflche roos

,

\^ tcfft
Cdclman tot ^ren dienft verkoos ?

rijp , daer zijn verfcheyde fiken

,

chter zijn , en haer ontfchuldigh maken

,

Fff 3 VVeeght



4H MAN-DRA GENDE
VVeeght alles na de daet en geenfins na den fchijn*

Ghy fult niet ongefint op Emma konnen zijn.

Een vrijfter van de ftadt en alle flechte vrouwen
Die hebben ruyme ftofom wel te mogen trouvvefl*

Sy vinden haer partuyr , en hebben vrije keur ,

Door al het koninghrijck, jaeganfchde vverelt4
eül '

Maer hoogh en edel bloet is wonder nauw beftedefl >

^

Wie kan eens prinsen kint na rechten eyfch beftede*
1

In al het ganfche lam en is nauw eenigh man
Die haer verlbecken derfofhaer genaken kan

.

Het moet een prin^e zijn die met haer dient te parcn 1

En die is menighmael van <?nbequame jaren

,

Ofvan een dom verftant , ofvan een felfaem lij* 1

Ofuyter aert geneyght tot ander tij t-verdrijf •

Eniflèrdan een maeght genegenom te trouwen >

En die onmachtigh is haer jeught te vveder-houvvefl
*

Heeft die terftont verdient dat fy het lijf verlieft >

?

Om datf op eygen raet een man voor haer vcrkic

Voor my , ick fegge neen > oock moet ick overlegg
cïl

Dat op mijn leven felfs al vry wat is te feggen

,

Ick foecke mijn vermaeck al waer ick henen g
aC 9

En jage nachten langh mijn geyle luften nae

.

Is Emma nu mülchien tot jock en (pel genegen j

Soo gaetfe regel-recht haers vaders eyge wegen •

En vvaerom doch foo fel , ontrent u naefte bloct

In (aken die ghy felfs met al de leden doet ?

Ey leert met (achter aert u korfel hooft beftieren >

En door een foet gedult de fvvacke menfchen ^

'

'T is fchande wreet te zijn ontrent een eygen
kI

In yet daer in men felfs figh niet onfchuldigh
vint

'

De vorft, na dit gepeys > laet in het hofontbieden

Een deel van fynen Raet en beft vertroude lieden >



üiefcvt . ,.
M A E C H T.

MaerWj.H geIi
J
ck h« » gefchict

;

ngh p-

na bet ^Uck te hebben overwogen

,

Vcrij
feenough bedacht al vvatfe dencken mogen )

gh groot,

F

r

°P foo
1*° Se^ra ĉ oock met een wreede doot

.

^eltfe v
° de vorft de cvvee gelieven halen

,

^etWrt°
r
^en ^ae£ te m idden °pter zalen.

V^n <*ie ak
Ct c Paer > vvaer van lck neb ge^Y1

1

Tr 110«Sr

r

llaer ftrafde doot hebc °p-gcIeyc
•

'aWtfeƒ ^ y z de vorft ) hier langer van te Ipreken ?

^rfcak
°r CeU beul den koP aen ftucken breken ;

Vv
ndie

nu
my niec- te-min

> o boofvvicht als ghy zijt,

t keft d
maer en lceft allccn tot mi

i
nen ïpije >

lv
viei

San
Cn
gr°ntgeleyt van defe flimme ftreken

,

Hi d.

1001
' SeJi

ick nec dient > en feght de ware daet,

V^P ^vt f

U
^e doot a^s nu voor °°Sen ^aec '

ï^cht•^!
nart

:

Ey vvilt niet vorder vragen

,

Sit
j y^ vvcrclt-vorft , ick moet de ftrafTe dragen .

K ^0 h

1

j-
maer cn vvil » vergiec dit fchuldigh bloet

,

H rS&a t i

detl doot cn Vvil J cn ^i^11 moet
•

0 > tor

d

1

j

'

cn rieP : Ey lact dcn ridder lcvcn
>^ nU reAr' gevvilIlgh OVer g^en ,

VjHfCn^
dcfcr uyr , vermits ick fchuldigh ben

,

wkhccr öanfch vry en%vcr kcn
•

H
c^s dj

VVederom

:

Ick ben gereet te fterven

,

1 ^
1 cdcl pant u foete gunft verwerven

,

V t 8hv
liC t0t lic

'

'

k en acht geen wreede pijn

,

\ ff
r Cn vvi,t u kinc gcnadigh zijn

.

u er
°P > en quam voor hem getreden,

looten hals , en boot haer teere leden,

En



4'5 MAN-DRAGENDE.
En fprack dé Svvitfaert aen: Brengt hier u vinnig

lek neb den dooc verdient , ick ben de ftraffe
vvec »

lek ben hier oorfeeck van . Ick fvveere byder fonn
cfl•

^

En by den hooghften God , ick heb het ftuck heg°n^
'

lek heb een fchuldigh hert, en hy een reyn g
em?

C
.

\oZi,

Onthouc'u j vvreeden hoop , vanfyn onfchuldig

ft.

En kapt in defen hals . De ridder daer-en-tege^ «
ca ,

Quam voor den keyfer ftaen , en track fyn eygen

En gafbet vinnigh ftael een flucxen lijf-ttaW*
fl '

Die hy daer op de zael ontrent den rechter va ^
Ick bid u , weerde vrient > bemint ghy jonge

sï0lX^

.

Soo wiltmy defen romp in duyfent ftucken ho^ ^
facfl*

Ghy macr , ó fchoone blom , geeft my den k
^ c(i

,

En laet aen my den beul fyn bfoedigh amba
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:

c!c6lnw.. .
M A E G^H T.

n^ van
rCUgJ:ide féIfs ick vviI den%h verwachten

,

Een
kus

U

V

•

°nm°nt die kan het aI verfac"ten

,

h
En ^oetf

n
,

C 1S Senough • Hy knielt daer op de zael

,

P

er E*m?,? l
gcbcdt 9 en vvacht het vinniêh ftacl

•

niet |

rVVeert nu^ ontrcnt hem büncken

,

Haer roo?
nScr > maer liet haer neder fincken

;

h ^(nac I

m°nt vcrfter ĉ > naer wacker ooge lluyc

,

?Prins k
r

^chi
inc« magh ) haer ziel die wilder uyr

.

X eetf"
VCrbaeft

' aIsV de i°nge Iicden

y°nder

V

lT
den bcul haer tcere Icden biedcn

*

h VviÜipk
y merckt dat oock ncc vrouvvelijn

d°°c^ ee
de d°0t Cn duIdi§n in dc

>

?thaerin^
ngC fpmytis veeri%hom te lijden,

t
y blijft

n
4 ï

ftant om geen verdriet te mijden

.

V fl«t
P
4

Cn ftd
j
1 een vvi

i
! onfeker ftaen

>

C°elt
fvn f

P gCpCys den vrcemden handel aen

.

Sr c^n
*nnigh mergh geheel te zijn bewogen

,

t!
y v

°elt j
ac

,

n aert van wrcetheyt af-getogen

,

vCs
tccfiK r

de seeft tot bcter finncn lcy=

»

V^5 ghv
S Veidlent tcr doot^ zijn gefonden ,

h
rtl

^itsl"?,cn bloet Pnvvecrdigh hebt gefchonden

,

Ü
> 4n5 l

beftaen te kllmmcn °P ^t bed

,

K

?

> °nvVHr
§efel

' vvas buyten reyck Scfct •

V*
dit ^e h f

naCgIu
5 hcbt ftofs genough gegeven

^
r
tiii

ts ü
,

°* niec meer te mogen leven

,

cCn n ^
eüShc uyc luft een man verkoor

,

l

%\ den tiir r
d0ft haCr Cerfte

glans verloor •

lck
U bey!>? ?

n ' VVaer my dk overkomen

,

Of
ad U vo

1J leven aflgenomen

,

^c
tdit

°r gCVvis meC voeten doot g^rap1 1
eygen fweert in ftucken vvech-gekapt

.

41?
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*it MAN-DRAGENDE MAEG H T-

Maer nu ( 'ken weet niet hoe ) mijn gramfchap
ts

lek wil genadigh zijn en u mijn liefde jonnen

,

lek voel in dit geval een wonder felfaem vvercK
>

Vermits ick over my een foeter aert bemerek >

Vermits een fachter geeft als uyt de lucht gefegen^
^

Tot aen het innigh mergh mijn ziele komtbevveg
'

Nu komt hier , Eginart , en neemt dit weerde p
^

En ghy , verliefde maeght , geeft hem u rechter-

En weeft-na defen een : ick heb het u vergeven , ^ (

Ghy , leyt van nu voortaen een foet en eerbaer lcv*
-p,

En fchoon ghy hebt verdient de doot of fvvaer

Ick fal u niet-te-min een gunftigh vader zijn •

-

'T fcheen dat een helle fon met haer vergulde ^Ue» >

"Tfchecn dat het leven felfs quam uyt den hemel
^

'T fcheen dat het drouve paer als van de doot
ve

Als hun de goede vor ft fyn gunft aldus bevvees
•

Sy vallen bey gelijck hem veerdigh aen de voCtc

£ctC
0.

Die fy met grooten danck met duyfent kuflen gr
-

De keyfer , nu verfoent , gebiet haer op te ft^en

»

En hietfe wederom in hare kamer gaen

.

Daer wort hun even doen een priefter toe-gei°
n ^

Die heeft hun voor den Raet in echte trou verbon ^
Wel aen , geluckigh paer , geeft danck aen uv

^

Van 's koninghs goeden luym , en u geluckig"



Reden-kavelinge

419

o p

Het houwelick voren aeroerc •

,
Kort begrijp <vm

^^Zl&^tn raet is om tot een

u&hmceSï.
houvveIi<* te komen,

evt
van d

maké van de eerbaer- ƒ

.

die men ten hou"

°nteerfnil
Van ftrenge vaders , die de

1 cl^l?^1111* 1^ dochters hart

°nterven
d

l
r fyn docr*ter vermaghte

^^itsckfelYebu^cnfvn
be"s iynendanckhaermet

6.

de fehe.

trouw-belofte of by-flapen verplicht

heeft

.

Of een vader fyn dochter kan beletten

te trouwe met vernam aen de welcke

fy haer verlooft heeft, fonderlinge als

de belofte met by-flapen beveftight

is.

Aen-merckinghe op het bedrijf van

Eginart, en wat ghevaer hem lickt

hadde mogen over-komen uyt defe

gelegentheyt

.

1 el^ ""cktn v,"? 1 s c v s-

'ef^-^H..
ncktds

-

raet di

eleerde

ück to

Versniet wel middel toe
V 'Ve

jonge
tot een houwelick te

S :
ö&at 15 voor«n «et i

h«t h*Z meeftcr moeten fien te

•••^v^l6^» en met een van deN >van rddc
' en met

S >>Vo ^e bemn.de
,

over te geven, ten lufte van den eenen ofte

anderen Venus-jancker i Enfchoon hy fulex

al wifte te doen ( als hy geenfins en kan ) foo

iflfet al vry bedenckelickofuwen do&or Cg-
polla dit al wel voor heeft , en offer uyt vol-

gen foude dat hy meent , en de jonge lieden

wil in-beelden

.

P h 1. Hoe ! ilTer aen te twijrfelen , dat

de ervarenthtrvt nu dkkwils heeft geleert

,

en dat oock geheel onlanghs *i lek weet een

vader, die met de vrienden vanfekeren jon-

gelingh , fyns dochters vrijer, op de houwe-
ficxe voorwaerden malkanderen niet wel

v '^ed " vu
orts tp T*; en ĉ ^onnende verftaen ( met het maken van de

iuHn H°
U(lersinH

re te fullcn komcn > 'welcke fy luvden onderlinge befigh waren)^ «Ue
iUllIen gevalle ende alle de quam fchierlickenmet een grammen fin in

"'&n rt
H

- V-
'lw°''den.Ö CV. Voot

1 raet van uwen do&or Cae

met
all,

orden

.

mY> ickenachtefooda-
allen; want vooreerft

de keucken gheloopen , roepende tot de

keucken-meyt;. Spit aft
mevsjen ; hier vanen

fal niet vallen . Maer fyn fufter , moeye van

de toe-komende bruyt, hem ter zijden ghe-

^
l* a

y v r
cen

ande
"

'

u vvc" uoctor ^ae' nomen ende wat in't oire geluyüert hebben-

tik ^ °u

l

gevvis P

r laet van doen heeft> de 'te weten hoe het met dc dochter al ftont,

C!N o.Ü?11 fch07rrf".
raet toe

5
n Sceft

,

or~ cn datfe wel korts in 't kinder-bedde mochte
komen te bevallen , is hy plotfelick daer op
van meyninge verandert , roepende op den

ftaendenvoet: Spit aen, meysjen: ende fluy-

tende fonder vorder verfchil de houwelicxe

voorwaerden, wenfehte de jonge lieden veel

'Ken
~ j tWi u<uc geuicx • Even den felven in-val hadde (

foo
berden haer befte pant ick geloove) de kevie? als hy fyn dochter

G g g 2 Em-

> C^Nen wf°°u
n ^ant in foo goeden

£ \ïn Whm CC K
?
f>'n leerlingen welVa^Cen^ende woorden in

beWo^ 5 wacr door een eerbare
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Emma vont iri den ftant als wy gelefen heb-

ben , en dit is ( mijns oordeels ) waer op doc-

tor CepotU heeft gefien, alshy den voorfz.

raet aen de jonge lieden was gevende

.

S o p H. Maer dit werck kan oock wel

licht ganfch anders omme-flaen, en andere

werckinghe voort-brengen als uwe rechtf-

geleerde meynt, en als in beyde uwe ver-

haelde gevalle is gefchiet , en fulex en hangt

maer aen den in-val, den wekken de vader

krijgt op foodanigen gelegentheyt. Ick ge-

loove dat u niet onbekét en is wat op gelijc-

kegefchiedenifle Vontius Aufidianus een Ro-

meyns ridder eens ter hant nam. Hy gewaer

wordende dateen van fyn knechten , Farmius

5W«r»«*ghenaemt ? de eerbaerheyt van fyn

dochter te nawas gekomen , heeft dadelick

de felve fyn dochter ende den lincker met

den doot gheftraft. Ende P.Mtniusmede

een Romeyn gingh noch ftrengeraen • want

vermits eene van fyn vry-gelatene hadde be-

ftaen fyn dochter een kus te geve , dede hem
dadelick den kop breken , als Val. Maximus

verhaelt Ub. C. cap. i. de Vudicitia.

P H i. Maer al dat is van ouden tijt , doen

de koe Bartel hiet , ende de Romeynen zijn

voor het meeren-deel ganfch harde quaften

geweeft : nu heeft de loop van de werelt

ende andere ghelegentheyt van de eeuwe

den aert dermenfehen vry wat ghemeuckt

,

fulex dat men van foodanigen vinnige inftor-

tingen op foodanigé gelegentheyt niet meer

en weet

.

SoPHi Bedrieght u niet lieden die de

tucht beminne en acht hebben niet alleenlick

op hare byfondere gelegentheyt , maer oock

op der nakomelingen voordeel en nuttig-

heyt, hebben jae al mede oock in onfe eeuw e

dien evgen wegh gegaen . 'Tis niet langh

geleden dat een vader die een eenige dochter

hadde, vernemende dat de felve hare eer-

baerheyt eerft hadde late mifbruyeken , ende

daer nae met den vrijer figh uyter ftadt ende

buyten den lande hadde begeven, heeft korts

daer nae fyn naefte vrienden te gafte genoot,

en tegen hare aen-komfte op lyn voor-zale

een bare met fwart bekleet hebbende gedaen

(lellen , heeft yerklaert fyn dochter van nu

aen voor doot en geftorven te houden , ende

op fvn na te laten middelen nu dadelick foo-

danigen ordre te willen ftellen , dat van fyn

erfFeniiTe niet met allen tot defelve fyhe

dochter, maer alles op de naefte vrienden,

uae fyn overlijden foude ve.rfterven • ghe-

I N G E OveR
dsvvai'c(

lijekhyoock fulex met

nae-gekomen

.

P H i. Maer dat een <-
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V
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„de ^
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boven miflen haers v^"
houvvelick, datwiflehj^e

bekommerlickc fake is
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datghymevniditeéeen£

e
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;e«- ^j"fhe ö^ïffi
onlangh/by de üoft^»*

in hare faken gebruye^ bev^^
handel inde nieuwe vve>e'" Qc^^
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wefe"^jofl«$
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ftlve GeneLl dé
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Phi. lekend

nicre van doen als g.
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g0jiant^
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Dochters. 411

bende fulex verftaen met volle kennhTe van
faken in gelijcke gelegentheyt. Ick vinde ki

dat trerfehek werek van Bemart tAntonine ad
/. 1. $ . fedét. fi quis , C. de raptu. daer hy de
Romeynfclie wetten vergeiijekt met het he-
den-daeghfche Franfche recht , de volgende
gefchiedenifïè. Eenen Bernart de Lefpes
koopman van Tartas ( fevdthy ) hadde een
dochter genaemt Marguerite /oude ontrent
feven-en-twintigh jaren , de felve wert be-
vonden grootte" gaen'by eenen dienaervan
den felve Bernart Lefpes , die hem thien jaer
langh hadde gedient 3 zijnde de felve gelie-
ven in 't he\ tnelick en fonder wete van de
vader te famengecrout. Hier over proces
zijnde aen-gevangen tot lafte van defe jonge
lieden > hadde de dochter tot hare verfchoo-
ninge in rechte gedaen feggen , dat haer va-
der geen forge dragende om haer tijdelick te

befteden , fy felfs den jonghman hadde aen-
gelbcht,en haer bedde met hem gemeen ge-
maeckt , op belofte van trouwen , en dat de
felve trouwe naderhant by hen luyden was
voltrocké , naer ordre aldaer gebruyckelijck.
Het parlement van Bordeaux alles gehoort
en overwogen, heeft den 3o.October 1593.
den jongelingh gecondemneert tuffchen he-
mel en aerde gehangen te vvordé,fulcx datter

de doet nae lóude volgen , en dat voor de
deure van den voorfz. Bernart Lefpes • enis
daer-cn -boven de vader by fententievan den
felven Raet toe-geftaen , "fyn dochter ( foo't

hem geliefde
)
te'mogen ontfermen , gelijck

mede de voornoemde v order is gecondem-
neert in de raét-kamer haren vader met ghe-
bogen knien om vergirTenifiè te bidden : het
welckalfoofy ( feyt de fchrijver

) befigh was
te doen,is aen den vader fyn diepfte ingewant
met barmheitighevt bewogen geworden; in

voüge dat hy de fefve fyn dochter al weenen-
de in den arm greep, haer kufte , ende vergaf
datter gefchiet was . De felve BarnartAn-
tonine verhaelt gelijcke fententie gewefen te
zijn by 't parlament van Bordeaux den 28,
Januari

j
155b.

P h 1. Maerde rechten feggen dat men
niet na exempelen , maer na w etten behoort
tewijfen: en gelijck ick fulex houdevoor
wel gefeyt , foo meyne ick dat op de exem-
pelen by u verhaelt met veel te lteen en is

,

'ten zy ick wetten of redenen hoore waer
mede uwe exempelen vaft weide gemaeckt.
Oock en kan ick niet begrijpen, dat (een
dochter verlooft zijnde > ende met by-lfapen

Ggg 3* *

haer
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haer gelofte beveftight hebbende )door haer

vader kan verftaen werden van het trouwen

belette mogen worden om haer in die kley-

nigheyt te laten fitten

.

S o p h. Ick fie , lieve Philogame > dat

ghy van u voorftel foo niet gedut en zijt te

tcheyden j en dien-volgende foo bevinde ick

dat in uwe tegen-worpinge twee vracen fte-

ken : de eerfteis , ot een vader fyn dochter

kan beletten te trouwen met yemantdaerfe

haer aen verlooft heeft : ende ten tweeden >

ofde vader fulex kan doe.n ? fchoon de doch-

ter haer gedaen belofte noch met byflapen

heeft beveftight

.

P H i. Ick en hebbe foo klaer niet ge-

fproken , weerde man • even-wel is 't mijn

meyninge op beyde de voornoemde pointen

uwe redenen te verftaen > en des vernugen te

ontfangen

.

Soph. Ick wil u voornemen fien te

voldoen, goede Philogame \ en op heteerfte

foo brenge ick u voort de plaetfe Mo>fis

Nut». 30. 3. aldus luydende naonfe overfet-

tinge : Wanneer eens wijf naem den Heere een

belofte doet , ende haer verbint dcvvijle fy in hares

vaders huys en in maeghdom is , ende haer belofte

en verbontt.dat fy doet over hare ziele , komt voor

haren vader, ende hyfvvijght daer Jltlletoe, foo

geit hare belofte en verbont, diesfy haer over hare

ziele verbonden heeft . Soo het haer dur-en-tegen

haer vader belet>des daeghs wanneer hy het hoort%

fou geit geen belofte noch verbont
t
diesfy haer over

haer ziele verbonden heeft . Ad. 3 0 . cap. Nume-

ror. notandum eft parentum potejlatem in votis

liberorum nee atate nee fexu, fed poteftate me-

ra confifttrc : adeo ut tam pater auam mater >

tam in filio quant in filia , minori pariter ac

matori poffit vota & nuptiarum repromifftones

impedtre
;
idque vi verbi Hebraici ibi pofiti

quod potejlatem fonau , ut & Levit. 22. 12.

ubi filia facerdotis etiam maior potefl edere de

facrtficifs.

P h 1. Hier fie ick dat een vader de belof-

te van fyn dochter kan vernietigen , en haer

voor-Rel in lier trouwen beletten , als de fake

noch niet verder en is gegaé als tot de woor-
den. Maer alllcrde zegel van by-flapé opge-

drucktis , wat dan?

Soph. Hoort daer op fpreké den felven

Moyfes, Exod. 22. 16. C. Wanneeryemant een

maeght btkout die noch niet vertrout en is , ende

beflaeptfe t die fal haergeven haer bruyt-fchat, en

haer ten vvifve hebben . Weygert hem daer-en-

tegen haer vader , haer hem te geven » foo falhy

!NGE OTB»
. ll0t^

haer geh henen wegen IN*** ^
bruyt-fchatte behoort . , £ö dit

$
.

yJn

ff Lu Maerdienonvel^^^
geflagen,feghmy eens wat

uj, ^
dat by onfen Eginart is

beltae ^
isgevolght. , dat ES'.V*
Soph. Ick oo^^e^

dwaes en vervaerlickMf ' e(l (tf mJ

en een ganfeh fot peert
(
f<* "ja.^ j<

den .Philogame: ickhebb^p
daer Wel anders of hoo^g, h*Jf

voorfz. vader (
doen ter ajt ^

een goede luym hebbende
j ^

nam De felvc lieden mcv^ v.ndy

Charlemagne aen Egt"?* *

gelegentheyt als voren
is^ .

{q0 ^
den hals omgewrongen

, « ^tffW
nacht in de aerde s&fj,
pende alfoo de^edachte"J (

f0 .y
ighflucblatenderynd^v^y
maeght alfle was.) &&&&V
ftaet*af-wachten, bever^fyofV
quade maniere van doe11

'
t

(verre beneden harenho< js ee
'ê

welkketegevenjomall^de
1

fr

door fyn exempel in^'tc^f,\K
te feilen op foodanif.^eé*Uf
luyt wel anders als^f&^A
van gevoelt : doch wat W! »

le0
te f

klare in 't gemeen m*PW je£
dat vaders die haer \f»
dochters té houwelicke

t\^ & *

die fy daer niet goet gen°«&^ &

J

en dit vermits'tmil^>*M
heyt va de felve, dat, leg" Je e»"J&
ger-maten wel d*n^V^$V
huys en dochter, m3f',t»e»VPS
opfiene vande >^o:ne\%^'^clJ
heyt van de toekomende

i ,

(>

d

ter

ver

^indiegelegentheytko
etyVjJfy

crloopen , als^T^^/é'
geluckige uyt-komlte- enofJP>fi
de fake Itrenger ware

o?ê
ggb

alle volgende jonge htü ^^ ^,
fenfooda'nrge'ranckeiiaen

vreefende gllijcke««^jS»
Phi. HnwatmY^r^%

nif5erfckwoumy^foVeryf>^
alsfoodanigengevajn^ e)

.teV
p^

gefttengen oordeel dae> liï^jy
fck mereke dat det^S^S^
hctboeckvandeexenl' ^
gen van ftate niet quau
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j in defe

KT" en goêdV^
lcnetleIve onder de

v4'. Do
emendeK
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V'^enF^ ?unthv tenaenfiene

goeft" dede
> "K wefen een

Hot"Cn aM
dlcke P«fonen "gé-

"%(„ ^ ioitoP ' t is even-wel
,e
°«4te5

lleden 'datghevaerte

door
°ei

i
dateerbaer^ en wel

j
P H S4L\Uïde middelen tot een

en :r
n vader , ^rv,„ —

, S

* ^Kcr/^^ V Alt vci noen nou-^k
V^' ^^nick PU-

g^ghdattoe,Phi-

d^^Sf" met haren ^or
^S^^fi* °r°ert zijnde

, en

? Sfadc ghebruvekte en

S c^1' ter
*

,

m°gelicke middelen

l^te vergeefs,

C*rrchiet iir CiIcK Setrout was.

^dochter onthalende
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haer vriendelick, ende fettendehaer boven
aen \ en op het eynde van de maeltijt, tot

'befluyt van de felve , gaf haer tot houwelicx
goet foo vele als eene van de andere fyne

dochters , met verklaringe , dat hy tot nóch
toe de felve onvaderlick hadde bejegent, niet

vermits hy fyne vaderlicke ghenegentheyt
van haer hadde ontrocken • maer om door
foodanige harde maniere van doen ( daerin
hy verklaerde fyn felven gewelt te hebben
ghedaen

)
fyn andere drie overige dochters

(doen ter tijt noch ongetrout vvefendejeen
af-keer te doen hebben van het gene fy luy-

den hare ouwer fufter hadden fïen doen

.

S o p h. Die man dede eygentlick als

een hiiyf-vader, en hadde hetooge om fyn

dochters van quade exempelen een af-keer

te doen hebben : maer hadde hy die ont-

voerde ofwech-geloopé dochter' noyt voor
fyn dochter erkent, foo hadde hy beter ghe-
daen voor het gemeen

.

P H i. Ey lieve laet ons , om de voorfz.

wreetheyt te vergeten , een nieuwe gefchie-

denifTe ter hant nemen , ick en blijve niet

geerne te lange in foo harden ftorre

.

S o p h. Wel aen , jongelingh , ick ben
des wel te vreden

j
dewijle ick fie dat ghy

liever over roofen als op diftelen genegen
zijt te gaen . En hier volght nu een trou-

geval dat geen wreetheyt met allen in en

heeft , en dat rechtanders gaet als wy jegen-

woordelick hebbéaf-geleien • wantin plaet-

fe dat m't voorgaende een vorftelick vrou-
menfeh ondernam voor haerpartuvr te ver-

kiefeneen jongelingh verre beneden haren
ftaet, foo koomt hier op het toneel een vor-
ftelick mans-perfoon , en verkieft tot fvn
echte deel een vrou-menfeh geenfins fyhe

hoogheyt beantwoordende , het vvelcke
ftorre tot geheel andere bedenckinge fal uyt>

leveren.

P H i. Wel aen, Sophronif$e , om hier

toe te komé foo neme ick het boeck weder-
om ter hant , en beginne te lefen

.

VER-
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PHRYNE BOCE^
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c
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CM
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ien ^

totde jacht .'

Hy op een fchoonen dagh getreden aender hey^
en '

Daer menigh edelman den prin^e quam ge\cy^ctï9

Daelt van een (chralen bergh in leker lufligh vy \

Daer vruchtbaer hout-gewas op reken is ge#c c '

Daer op een ander kant een bofch van wilde boo**1

Is Tonder menfehen hulp gevvaffen aen de ftrootf^

Èn daer een klare beeck haer met een (helle*1
va

Quam ftorten uy t de rots tot in het lage dal

.

Hier ftont de koningh ftil en fagh de kleync key
en

In 't hangen van den bergh figh in het water fp*cy
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Doch eer hy op het veltfoo verre was gereden

,

Als yemant fchieten kan met uyt-geftreckte leden

,

Soo keert hy wederom , en gafhem op de baen t
,

Dien hy met groot vermaeck te voren heeft geg*

Maer hy noch even-wel en lietet geenfins blijcken ,

^

VVaerom hy uyt het dal niet fchijnt te konnen vyij

^

Hy veynft dat hy vermaeck in 't klare water ic

^J^q
.

En 't was de fchoone maeght die hem daer neIlC

en f

De vrijfter , als de prins daer ecrftmael was gekort1^
En had op 't hoofs gevolgh geen acht met al g

cn^r fv
ve^'

Doch mits de groote fleep foo langh ontrent
nae

Soo ift dat fy vertreckt en ligh in huys begeert •

De vorft doet noch een keet te midden in de velde

j
^ .

Terwijl hem in het breyn de nieuwe luymen q
uC

f

Maer daer op ftaet hy ftil en ftaeckt fyn vorder
W

En geeft hem na de ftadt niet fonder na-gepcy
s

•

De nacht koomt onderdies de velden overtreden »

^

En met haer duyfter kleet de ganfche werelt decK
e

Een yder gact te bed en geeft hem tot de ruft >

Alleen de jonge vorft en heeftgeen flapens U» '^ f

Hy light geftaegh en woelt , hy geeft hem op en
. f

,

f

Hy went hem om en om , hy keert hem gins en v

Hy roept ten leften uyt : Wat ïflet dat my let
\

En dat mijn angftigh hert in defe prangen fe c

^c{l)

Wat wil dit vreemt gepeys , en al dit felfaem
vV°

j
et)

?

Datmy , 'k en weet niet wat , doet in de leden v ^
Wat iflèt voor een fpoock dat my de finnen <\

;

En mijn onruftigh hert in vreemde bochten ^e(lt

Hoe! fil een flechte maeght een prinsen hert be
^

Een vorftelick gemoet met tochten omme-voere*
1

•

Hoe ! lal een harders kintmy leggen in den U ' *

Dat is voor mijn beroep dat is te lagen rni13 *



Geetl uyt°e 1

Cyt Van bet nof &een princelicke zeden

,

My ov"? §lans » gekoren uyt de fteden

,

DaticV L
Cr °ntftack ' oftot haer Iicfdc riec

.

Enr
choon °"? VVl1 een Uyrc flaPens Iiet

•

ïen
VVas

lck
"Hatijts (cheen in minne-drift gevallen

,

'Ten v

maer j°nckhcyts vverek en niet als enckel mallen,

Die ind

V3S

L?
Cen dlc

P e
*"ucnt * macr hechts een ^oSc vlam

,

i

v
°nti u verdvveen en ginghgelijckfequam.

liet
cen? gCVal dic my Ccn bcften rieden '

Dic
lck vvouw in mijn vertreck ombieden

,

,
Dies

n
v

tm va" bonden aen alleen op mijn bevel j

V\
er°m d

C 1C

r .

n°y C vcrdriec * maer enckcl minne-fpel

.

er°m e *?
k nu hier °P dus le&Sen malen ?

vind
-

n aet ick niet dit harders meysjen halen ?

y

,

vV
aero

lck dan milfchien vermaeck in haer gelaet,

Vv t0tH e

m
£
n doe ick nietgelijck de minne raet ?

öneerT CCn
Prins nict hebben dat vermogen

,

^V
aero

yn jeughdigh hert in luften is getogen >

b.% ftyt^
mcc boven al ontrent een flechte maeght ?

a'

Cr

°P fw 7
n §emoet , en doet wat u behaeght

.

^di
h;
vee

ghVlderick,enfcheen te fullen ruften

,

%4 eynt te fien een uyt-komft fyner luften

;

C° vVonK
n hy door het bed fyn mocde lcden ftrcckt >

\t '(fyt h \?5
frte"*nin al vveder op-geweckt

.

?
1 0t* fy ^ ^ Cen VOrft ecn narder van den lande '

t
ick eoÜ ^

eugnt > vermaken inde fchande ?

*cno k
te duyfdic in de veIdenIeeft,

eer?
Uyt

,

het hofScen llft gefogen heeft,

S i

e* fu
" in bo°rc Iuftcn trecken ?

C
ickee/k^i^met vuylc drachc bevlecken

>

en
ftcllc k

kint
*
dic hofen vveclde vliet 'n °uyten eer , en rucken in verdriet ?

H h h Neen

.



4*8 EEN KONINGH TR ° U

Neen , dat is ongerijmt : God wil het niet gehenge

Dat ick een reyne blom ter fchande foude brengen •

Sy is ( na dat ick hoor ) haer vaders eenigh kint

,

Aen wie de goede man fyn innigh herte bint
. ^ ?

Sal ick van dat vermaeck den huyfman gaen beroof
^

Neen feker ,
mijn gemoet , ick kan het niet^°°v

^t

*

Ick weet dat dit gepeys geen piïneenoytbetaei^
Dies fchrick ick van de daet , en bender in beien*

De juffers van het hof, die met gecierde rocken

,

Die met een dertel oögh ons kriele finnen l°c^cn^t
.

Verdienen 't ongeluck dat ons haer vvefen verg »

Maer dit bnnoofel dier en heeft my noyt getetg

Het is hier uyt de ftadt na 't eenfaem velt geweken
>

Het mijdt het dertel hofen alle flimme ftreken

,

Het is , gclijck ick weet , een duyve fonder g<1 •

Hoe kan ick dan beftaen dit fchendigh ongeval •

^
Voorvvaer ick ben beducht , foo ick met lofle ii*10

^

Dees fchennis ondernam , dit onheyl gingh^g11

?-

^

Datmy uyt Godes naem fou werden aen-gcley
'

De ftrafte die wel eer op David is gcleyt

:

Ghy die in u gebiet hebt menigh duyfent fchapefl'

Sultghy door flim beleyt een eenigh lam bcgapcD »

En llepent met bcdrogh in uwen ruymen ft3'
»

j ?

Daer ftracx de fuyver wol haer glans verliefen
3

Gcvvfëghy hebt verdient een harde doot te ftcrVC
{ ,

En ghy en.fult van God geen fegen meer vervverv M,

Dit hoor ick , na my dunckt 3 dit fpreeckt mij
0

JvC
ft

•

Terwijl het door het vleefch met luft beftre"
c

Van hier dan vuyl gepeys en alle quade luften > ^
Lact mijn vermoeyde ziel , laet mijn gedachten

f^ ?

Een prince , die het recht in fynen böefem ^facf^é
En magh geen onrecht doen ontrent een red

1



Hier0Dr
EEn harderinne. a

om te flapen ftellen s

Hy Vo
°|
nru*%h hert dat koomt hem weder quellen >

GCeri ^
c een hangen geeft , hy voelt een grilligh bloet

,

yVci i

^t

»

ae
P oncrent fyn oogh , geen ftilt in fyn gemoet

.

^ fo0 ,

S C

f
n VVonc^er ^ec^ ( ^us gaec hy vveder (preken )

Kan f^

Cn
heufeUiiart eens koninghs rufte breken ?

V
0or

° Cen
gefichtmy brengen in gequel ?

^Vy
Z{

.

^
aer eens menfchen hert dat is een vreemt geftel

.

^er ^ Selijckhet fchijnt ) als goden op der aerden >

AI fVy

Cr on ĉ vreught die is van klcynder vvaerden

;

I
^ fie^T

°nS Vvee%h hert gelijck in volle luft

,

r?
fc
^oon

mlnfte drift die maccktct ongeruft

.

s cyoen ï
vy 2iJa verbll

i
c en dat in volle leden

>

vvo,
'c fclfs dac 1IÜ ons qucllmgh fmedcn *

Mee e

rt
> k en vveet niet hoe , van binnen op-

K^di&L kleyn beflagh en ick en vveet niet wat

Hr
ïeen

Zljn 1 CCn Van dc minftc fakcn

VVcj ^
n
&r°oten vorft in als verdrietigh maken

.

\)
^ ^oc

C

j
vvc ên magh ofvvatter fal gefchien

,

gevat

tVy,

Op
f0Q

nardcrs kint eens voor mijn oogen

Vce
de Vorft > en roept fyn lijf-trawan

ficn.

trawanten

,

' YVce ^
u^ vont , en roept fyn Ujt-trawa

Ve
^dal

vcrcrout dic fent hy alsgefanten

eynd^
n
^PPe^eym en Phares kleyngebou y

mct dc macght na Prage komen f^u.W
t f

*P ls gedaen , de lantfman is gekomen

,

Jh hCrt
.

Vveerde pant Bocena mé genomen .

f

Vreeft^
et vcrhaeft , terwijl hy henen gaet ,

'

^dL
is

c

cn
o^Ccn ^ardc ^raf5 hy wacht geen hoogen ftaet

.

ftH afe

°cde zkl
> ecn een ^en leven

?

w
e

^eiffc
f*\
meerder fchat op aerderl oyt gegeven

.

y du^^ j
e hoop en vrees heeft onder hem gcley t

,

r dat hy te recht geluckigh vvert gefey t •

H h h \ Als
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Als Phares en de maeght den koningh quam
genakefl >

Sy flaet haer oogen neer en krijght befchaemde kake f

Hy buyght hem voor den prins niet als een cdelrfr
9

M aer foo hem is geleert y en als een harder kan

.

De vorft die fiet haet aen
,
hy voelc fyn hert bekoren

>

Hy voelt fyn geeft beroert > oock dieper als tc vore*1 '

Hy meynt dat hy in haer al vry wat anders fiet

Als dat men in het hofvan edel bloet geniet

.

Ift niet een felfiem dingh ? de koningh is verflage*
1

>

Hy fche'en een jongelingh die 't niet en dorfte vragen

^
Men hout van ouden tijt dat liefd'enhooghg^
Noy t in een eenigh hert te {amen vvoonen mag

Ten ieften 5 na fyn volck te hebben doen vertreed
>

Soo gaet hy fyn gemoet aldus aen hem ontdeckefl
•

V Vel y fey t hy tot den man > wel harder lieve
vrie

_

Soo ick met defe maeght eens mochte zijngedie

Sout ghy tot mijn gerief de foete vrijfter laten l

Het fal u ganfeh gellacht en haer oock mogen bate
^' /p^'

Hier mede fvveegh de vorft ; want fiet tervvij '
I

^
Soo voelt hy dat de maeght in hem een vier ont

De lantfman niet befchaemt om fyn belangh te fegg^

Die gaet metgoet befcheyt den prin^e vveder-leg£
c

^
Ift niet een wonder (aeck ? de koningh is

bevree

En foo een ront gefel behout een vrijen geeft •
,

En (choon hy niet en weet van

Noch heeft hy moets genoughom voor een von*

Met oorlof( fey t de man ) dit is mijn eenïgh k 1 '

Daer in dat mijn gemoet alleen vermaken v*n *.'

ö ,

'T en weet ( gelijck ghy fiet) van ftuypen ofte

'T en kan niet op fyn hoofs ter aerden neder ri)è
en

^0efi'

'T is flecht en fonder ergh > jae ront gelijck een

n
^gh^)'

Wat dienft kan foo eé maeght aen prins of>°
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Ccrtoock
menigk duyfent vrouwen

,

Kieft^
Var*der jcught om princen t'onderhouvvcn

,

Enlae7
°aer uvven vvenfch ^ vvien het u behaeght

,

h
etl

het i ^ macntign vorft > en laetmy defe maeght

.

tmi
jneil T gaet ' ick VVcet het fai gebcuren

VV
ant j

C

?7p ncrt eeuvvigh moeten treuren
;

F

^at def j
C ucrte%t j cn houtet voor gewis

,

E
^ftfe dl ^y fieC

' nict al mifmaeckt cn is
•

11

^Crt
fc n

3nm C cn vvort ê daer geflepen

,

S
°°ftaetf

ttcrt|
j
t C c^at gtly noemt) hooflehc grepen

,

j:

°fvan
C
T°or gevvisom eens te zijn verraft

,

h
als

,

cn
n
h°ofichcn vos ofvan een flimnier P-aft.S%e vv H
Pant fal vvefen af-genomen

,

V
nte

<*c
, v T

111 tOC haren vadcr komen '

Hk°°rceüv k
ongefont »

gewent tot flim bedrijf,

ïh ] vv

Vl

.

onbca
j
uaem^ zijn eens harders wijf.

h ^t k i
ma^h » Iact defe faken bll

i
ven »

ï

l% t de
kint haCr vadcrs fchaPCn dri

^
ven '

&c

^°ede man vry met ecn drouve ftem

,

Vfr » terVIm
r

L
dc
L
n vor

?
en Phrync nevens hem •

F
cWr 0 i

y hoortclen goeden huyfinan fpreken,

Ê
3lsk o

P
I

VVOort

f

>'n hcne mecr ontfteken

,

CMvƒ j
mae^ht en haergedaente let

,

eper fet.

\Sn aJ v ^
0ogh > de droufheyt in hacr vvefen

,

'cni
et

Ytl[ï
aenvorft met ftillen montgeprefèn

.

o^Y V
,

onder ftuck > hem dunckt dat haergelaet,

V -
is

al S (
f
droufheyt felfs

, haer des te foeter ftaet

.

C> aHe& ^ WCt
,

'

al
•

C gdjPen »

VV y e«n 1

r ranclien ln ce nijpen

,

Cr
yet

l0UtC ĉilUt ofvvcl ccn narde want,
^er open is daer hecht iigh defc plant

.
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De prins doet even (bo , en fyn bekoorde finnen

Die vinden over-al een oorfaeck om te minnen >

VVat dat hy aen haer fiet 't won al tot goet gedu^'

En hierom fpreeckt de vorfl: fyn opfetklaerderuy
'

<^

Vrient ( fey t hy ) wilt den angfl: van uwe finnen v

Geen lincker van het hofen fil u dochter (chenden

.

Hy die nu met u fpreeckt is tot de maeght gefi^c
>

En filder in verfien dat haer geen ander mint

.

Laet vry aen hem de forgh hy falfe wel bewaren >

En ghy en u gedacht en fult niet qualick varen

:

Denckt vry dat ude kans nu wonder fchoofle

T en is geen klcyne (aeckeen koningh tot een

Gunt my dit weerde pantom nevens my te flapen >

Ghy fult haeft meeller zijn van duyfent vette^aP
Cï

jj,

Van vveyen na den eyfch en landen voor den &

Voor u , voor u gefin , voor ai u bloet genotigfr
•

Iae voor het kleyn vertreck daer in ghy zijt gefet
en

Sult ghy van nu voortaen in ruyme zalen eten .

Gaet fiet noch heden uy t naer eenigh fchoon ka*

Het fal in korten zijn u wettigh erref-deel .

flj

Ghy kont u , (bo ghy wilt > van ftonden aen verrijc

Ten zy ghy nu ter tijt u kanfe wilt verkijcken • 0ooif

Kom cygent maer alleen de maeght acn mij licn

En ghy en wat ti raeckt is nu te famen gtoot-

Terwijl de koningh fprack , in plaetfe van verW^
r

Hy fiet den ouden man hy fiet de maeght befterv^
1

>

Hy fiet angfl: in haer oogh en in haer ganfch g
c

f (

Hy fiet dat fyn verfoeck ganfch buyten hop c lti1

Hier op vcrflough fyn hert en is geheel bevvogen >

En vvert van quade luft-met krachten af-getogcn
'

Dies is hy tot de man wat naerder af-gegaen/ fl
;
a

En nam hem byder hant , en fprack hem vve
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E En harderinne.
(Indicn jj

? ^
de

^roon die Godmy geeft te dragen

,

H fvv

U
,

cdriegn >
fyn hant dle tt»Ptmy plagen )

Ghy^ e dat u kincÖ blijven in haer eer
;

% > doe

Cr°m
*,^v̂ wr^E > cn net,t geen Vfeefe meer

.

Ge
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^
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,

Als do
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,

tyfal
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,

^
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isee^rl^
1

'

Zl
\

n ' maCr VVC ^ eCI1 CC^Ce vrou '

^ Vv
aer

1 tcei" fiot niet verre van der heyden

,

Hier vy

Cn rriac^ tign vee en uvve fchapcn vveyden

,

h fUcoï,

01
&roote vrOL1

» vve ' cer eens princen wijf,

F
Vyort?

hooffche
i
cugnt beeft onder haer bedrijf.

Vy
ie daeT °P~gevoec en vlijtigh ondervvefen

,

baer
is ^

ee^c gewoont vvort over-al geprefen

,

k Gccn ;

e

f
6^ jeught van alle lagen vry

,

y fal u ,

ll

7er ttack* in , geen man en koomter by

.

hy
v
Vilt y

hter zi
ï
n > ick faider haer beftellen

,

^V
ailt n

maer al|een in geene faken quellen

.

ïcn,ju
VVaer d

aer
.

e

L
en korten tijt fult ghy ten vollen fi

I

enen vvl1 en vva"er& gefchien

.

TC d

U
r
Ves vvec^hs '

lckQ 11 doen geleyden »

y^ert vv
I

maeghc ecn plaetfe doen bereyden

,

Vy
I"

Zl}t geSroet *
Dlt ftilt dc g°ede man »

f
Cctt

ïtfv

1

?
er van den Prins ten bcftendat ny kan

•

K

et
het

1 d°cftter met , hy gaet met vrije treden ,

*St nofen geeft hem na beneden

;

C° Vi* hv
7 Uyte

,

r ftadt °P ^nC VVCSen ginBh '

^rnL^Wr' TVCns em des koninghs kamerlingh

,

bStcn nlf

1

r
flot geli^k Het VVaS bcvoIcn *

r % t h r
gh aldaer tc zi

^
n vemolen

>

Vy
at nv*

ynen Inft en vvat den volft behaeght

,

en voor onthael fel geven aen de macght.

ï ï Wat
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Wat kleet fy dragen moet , wat peerels haer gelelc '

Wat fteenen in het hair ofin haer oir te fteken >

Wat ketens om den hals , wat baggen op demoU

Qm eens temogen zijn een vorftelicke vrou •

Al wat Achates feyt is vlijtigh aen-genomen >

Dies gaet hy wederom van daer hy was gekomen
.

Maer eer hy noch vertreckt , beveelt hy boven
8

Dat niet een eenigh man tot haer genaken fel

Ai dit (agh Phares aen , en gingh hem doen bereyd

Om van fyn weerde pant en uyt het flot te fchey
d
^

'

En of hy fchoon de maeght daer liet in goeden ^ ^

Hy weent noch even-wel om dat hy van haer g*

Bocena gaet terftont haer ganlche tij t belleden

In 't vougen van het lijf, in 't rechten van de leden >

Int ftellen van den gangh \ foo dat in korten ^
on*

Men geene van den hoop foo heus en geeftig*1

Me-vrou die 't flot beftiert doet op Bocena pallen >

^

Doet veel met rieckent nat haer ganlche leden

Befpoy t haer alle daegh met reuck en edel kruy c
>

En dit gafaen de maeght al vry een blijder huy c '

Gelijck een v vilder plant gewallen acnder heyden >

y

Daer niemant met den plough den gront en kootiiï

Die niemant oyt en mift ofvan het wiet ontlat*

Is fchrael , is ongefien ; en van een rouwen bal -

Maer als een hovenier , aen vviefe mocht behagen >

Haer gaet in alle vlijt in beter aerde dragen ,

Enkuyftfe van den mofch, verbuyghtferne ttcr

En vrijtfe van den vorft en van den fonne-bran

Dan koomt het.aerdigh kruy t vry fchoonder °?~?
c
(cfl >

Het krijght een ander vcrw en toont een blijde 1
'

Het fchiet een geeftigh loof> en vry al volder

Alft in het fchrale zant en dorre bemden had
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^
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.
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b
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,

Hy
let
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^aCr ^°en

'
ôec^c en ondervraeght

Kh0o °?
he

[
Orders kint ontrent de juffers.draeght

.

Wr

y Vcrneem£ noe VC1'

fy is gekomen

,

Not^ J^f[ glans al vry heeft toe-genomen

,

i,^°orrl
1

yScenderwijshaer brengen aen den dagh,

J ^n c j
meri haer gelaet aen vorften toonen magh

.

^rletv^
s
P rincenhertenallefyn manieren

,

^ tr
>its'|

er
dc &ee^ cn de ^nnen&vieren ,

h ^iftd^]
000^ (aen aerc van onle Phryne weet,

i vanï J
den Sront van al den handel meet

.

hy
j,

,

T

en ar hec eynde deler faken

,

^^itsh
n ey ĉhdenprince moet genaken :

^
S
°° ft

'ert n

m b°Ven al B°Cena VVel benaeght >

0*
is

*
j
a^e ^in^h ten goede van de maeght

.

*J

f
0ndeH

n Vvi
i
l met ,uften in-genomen

, .

r fch
^ vertreck tot haer te mogen komen ,

H
^C

°°n^ dat beHLiy c a ^ s met ecn vollen fin

,

^°°gbt
CVen"Vve ^ die hoLlt den k°ningh in

.

e

p
aden

aen

0?^01 beley t} en metgeheele krachten

,

^
ee

rft t
"
V°rft CCn beCei'

'M* re vvacbten

,

dat f

V
T
llIen fietl

(om niet te zi
ï
n be

*P
ot )

yn harderin fal komen uytet (lot

.

ï i Daer

V
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Daer was op defen tijt een fteeck-fpel aen te rechten >

Daer viere tegen vier te (ameu (ouden vechten

,

Hier toe foo vvort een dagh van koninghs vveegn v

En al het hof-gefin dat vvorter toe berey t

.

Men recht toneeïen op 3 van vvaer degroote vroiiWen

Het ridderlick gevecht vermochten aen te (chouvven?

En na dat op het ftuck ten vollen is gelet

,

VVor t yder na het dient fyn plaetfe daer gefet •

Achates (die een wijl nu hadde voor-genomen,

Bocena tot een preufeens uy t te laten komen ,

^
Ten eynd' hy weten mocht het oordeel van het

'

Het zy tot haren fmaet , het zy tot haren lof)

Die wil van haer gelaet de werelc hooren fpreken >

En, foo het noodighis > verfetten haer gebreken >

En (iet tot defe proufgebruyckt hy dit geval > ,

En meynt dat hem de feeft hier dienftigh vvefen *a '

Hy feytet niet een menfch her geen hy wil beginnen*^

Maer dat hy meynt te doen dat weeght hy met de

Hy brenght haer in de lladt een wijle voor de fte
<

Om dat hy voor bedrogh en flimme lagen vreelt

Maer als het ndder-fpel ten leften quam te naken,

Soo laet hy na den eyfch Bocena veerdigh maken

,

Hy fchickt haer kleeren toe vol alderley ^ieraet

>

En watter alderbeft een edel juffer ftaet

.

Hy doet een (choon toneel alleen voor haer berey
de

En laetfc door het volck by feven ridders leyden

,

Al geeftigh uyt-geruft met eenderhande kleet

,

Maer op een vreemde wijs en uytermaten
)̂ïCCt^ )

Maer haer gevvaet voor al geeft yder groot vern°
u

^n ,

Dan 't was niet op de wijs als doen de juffers ^r°U

^Het fcheenuytheems te zijnen van een verre kn
>

En even dat verweckt een meerder oogen-1^^
'
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De prin^e van Tirol was ecne van de bende >

Die vraeght de jonge vorft ofhy de juffer kende ?

Hy feyt , lek faghfe noyt , maer yviefe vvefèn

Sy is de fchoonfte maeghtdieick mijn leven%
Maer fiet op defen tijc foo gaen de trommels rafen j ^ (

Men hoort trompetten flaen , men hoorter hoorens

De koningh neemt de plaets die voor hem is g
e ^

En daer op vvijekt het volck en maeckt een opcn

Vier ridders in het groen verkiert met v vicce veten >

Die komen eerft ter baen en vellen hare fperen >

Vier in het root gekleet genegen om te flaen >

Zijn even daer ontrent > en rennen op de baen-

Men fiet hen tegens een met groote krachten fteken

>

Men fiet in korten ftont de ftijve lancen breken

,

Men fiet het eflèn-hout verftuyven in de luchc >

De ridders in het zant , de peerden op de vlucht *

Drie van den rooden hoop die vallen op der eerden >

Maer defen onverlet fy trecken hare fvveerden

,

En weder aen den man > al even ongefint \

Maer des al niet-te-min de groene bende Wint
-

Een van dit moedigh rot die beft (ïgh had gequet
^
n

*'

fl

•

Quam rennen aen de plaets daer Phryne was g
clc

Hy feyde , Schoone maeght , wie dat ghy v^ elc
^tijf'

Hebt deel van mijnen roof, hebt deel van n^ n

^vefl>

Hebt deel van mijnen lof. ghy hebt my kracht g
e
r>

En meteen ftillefpoormijn finnen aen-gedreven • ^ |j,

Want als ick maer een reys op uwe (choonhey

Soo wallet dat terftont mijn vyant neder lag*1
*

Dit feyt hy > en met een foo laet hy tot haer kotf*
en

Een fchoonen veder-bos een ridder af-genomen ' utt

Hier door vver t op een nieu van alle kant g
eVl^^c •

^Wie dat de gever was y en wie de fchoonc
v
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Als fy my eerc boot ick (agh haer geeftigh vvefên s

Deught , heufheyt > eerbaer root dat vvaflèr in te lete*1 '

My docht dat hacr geficht my in het herte flough >

En daer in enckel brant en heete ftralen jough

.

Hier op word' ick bekoortom haer te mogen IprcK >

Maer fy is inder haeft bezijden af-gevveken

:

Hoe dat ick heb gefocht ofvvien ick vragen #
Geen oogh heeft haer gefïen > geen menfeh en v

Dit is my grootc fpijt . want wift ick haer te vind

My dunckt ick vvaer gefint mijn luft aen haer te b|n

Ons harderin is fchoon , maer dees heeft volle lo ^
Van fchoonhey t by het volck , van heufheyt in^

Gewis kan eenigh dingh my van Bocena trecken

,

Siet defe fou miflchien mijn geelt hier toe vervvecK
^

Maer hoe dit vvefen fal , ghy brenght yet aen

Dat my in dit geval een uyt-komft geven mag0
'

Als dit Achates hoort hy weet nau wat te feggeI1 J

rCfl>
tHy gaet met diep gepeys fyn antvvoort overlegg

1

Hy weeght met groote for^li , hoe dat hy &l ë
c

Ontrent een grilligh hert ten beften ftueren
y
j^oi^

Hy fey t dan : Machtigh vorft, 'ken wil geen onW ^yv^'

'K en wil oock uwen geeft niet langh in twijnt

Het uyt-gelefcn beelt dat ghy op heden

Dat is Bocena felfs > dat is de foete maeght ,
^

Die ghy tot uwer vreught die ghy ecn.s hebt gek
0

Enfeker, na my dunckt , fy is voor u geboren , R
Ghy hebt hacr eens gcfien gelijck een harders

En ghy hebt , edel prins , haer even doen betf*11

^
Ghy hebt haer nu geficn verkiert gelijck de vrouv

Die leven in het hofen prinsen onderhouwen >

^
En wis men heeft gemerekt dat (y na dat ge^

,

Kan ftellcn haren gangh , en vougen haer g
cIa
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H i EEN KONINGH T R O Ü T
^

Ten aenfïen van haer eer . die moet ick haer bevva

Soo langh de goede God my fal het leven fparen

:

Maer foo nu eens het vier ontrent het ftroo gera

Daer is geen twijffelaen de vlam die is gcmaecK
•

De prins , na dit gefpreck , en naer een kort bedenc

Belooft de fchoone maeght in eere niet te krencken
>

Hy feyt te zijn vernought als hyfè maer en fiet >

En als hy haer gelicht een kleyne tij t geniet.

Hier op foo doet de vorft fyn peerden (helder dn)

Laet in het naefte dorp meeft al fyn heeren blijv«jn >
,

En koomt als fonder fleep tot aen het maeghde-

Maer niemant laet hem in als door een hoogh g
e

Hun vvert daer aengefey t , als dat de juffers aten >

En in een ftil vertreck alleen aen tafel (aten > .

Doch foo de kamerlingh de maeghden wikte
*^jjclj

.

Men wees hemfeker plaets , het konde daer g
e

De prins is onbekent ( dit was foo beft gevondeny ^ ^

Acbates ( foo het fchijnt ) als van den prins gef°^

Die ley t den jongen vorft daer hy Bocena lagn >

En daer fy lijckevvel hem niet ontdecken n^g
1 '

Arete was gewent veel dingen op te werpen * ^
Om fprake met verftant haer maeghden in te fch&i

En dit terwijl men at ; en juyft op defen tijc
,

Soo ift dat haer de jeught hierin ten

De koningh fïetde maeght cn hare reyne zeden*

Verneemt haer foete tael en haer befetce reden >

En dit in een vervat dat maeckt hem foo g^in *

Dat hy fyn harderin niet als ter eeren mint

.

Hy (preeckt Achates aen ( na veelderhande fak^
r

Te hebben overmerekt ) 'k en (al haer niet g
ena

^
Noch harer , feyt de prins , genieten in het be >

Voor dat ick haer de kroon fal hebben opge *cC
'
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Wy zijn van eene ftof , uyt ecne klomp gcfchapcfl^

Waerom en {al de prins niet vreughde mogen rap

Daerhemdeluftgeleyt? gelijck een yder doet,

Nadien dat rechte trou haer vryheyt hebben m°

De fin die iflfet al in diergelijcke faken , , .

De fpijs die yemant kieft die plagh hem beft te

De trou is al te vaft en duert te bijfter langh . ^
^

Men dient hier niet te doen als buyten alle dwang

lek achte dat de prins is uyt het hofgeweken

,

Terwijl hy daer ontdeckt foo veel bekaeyde ftrelcC^ }

Want pracht en dertelheyt , en ick en vveet njc 1

Die vvoonen even daer en heerfchen in de ftaclt
'

En fooder reyne tucht ter vverelt is gebleven

,

D'e vint men heden niet als in het buyten-leveti
•

Eylaes ! hier in het hof is alle dingh ontftelt , ^ t

Deught , eenvout , eerbaer root zijn vruchten v<

Daer is de fchaemte noch , daer zijn gefonde leden

,

En vrientfehap fonder gal > en onbevleckte zeden •

Wie daer een maeghtbekoomt die hem vernüg ^
Die krijght een groot gefchenck op fynen bruy ^

.

Een wijfvan hooge ftam en vyil voor niemant bufv

De daet en reden felfs die kan het ons betuygen \

Sy trotft , fy overdvverft , fy ringelt haren m^n 9

Maer die fyn minder trout die ifler meefter van
J

Doch hoe het immer gaet , wie fal geftrenge v*cU
?

Wie fal een machtigh vorft een regel konnen ie tC
,

Wie fal een moedigh prins hier tegens vvillen v

Het trouwen is gewoon een yder vry te ft<
ieil '

Als dit Achates hoort , het is hem groot vermak '

Vermits hy meynt te fien een uytkomft in de fakcn
9

Hy bid den edelman dat hy , wanneer het dictit '.

q ( ; ^
In *t hofen in den Raet wil zijn des koning^

v *
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Maer ick fou noch miflchien de fchoonheyt konnen p )

Als figh een jonge maeght had laten ondervvijfen >

En was naer eyfch geleerc hoe fy haer dragen
moec

By vorften van het rijck ofby het edel bloet .

Maer wat is fchoone verw , wanneer beleefde zeden

Gebreken aen den geeft , gebreken aen de leden ?

Voorvvaer 't is anders niet als flechts een

Datyderdie hetfïetvan ftonden aen verveelt

•

V Vilt ghy een mellick-dier aen onfen koningh geven >

Dat is de bleecke doot gekoppelt aen het leven >

Dat is by een gevought een ganfeh verfcheyden *
}

Die noy t als met verdriet te (amen wert gepaft •

^

Ey , wat ick bidden magh , laet Blaes en Iopjen troi*v

En laet de boere jeught haer lompe vrijfters houvven

,

Maer laet eens prinsen hert , en al het edel bloet

Sigh paren na den eyfch en daer het paren moet

.

De vorft moet edel zaet voor fyn gedachte winnen >
^

En dient daerom een maeght van edel bloet te niinn

Boerinnen hoe het zy die brengen boeren voort >

Dus fegh van dit beflagh my noyt een enckel WO

Ick fal den hemel felfs eer metter aerden mengen >

Als dat ick defe fmaet mijn leven wil gehengen

:

Wie dit oyt in den Raet ofby den koningh
y

'Ken wil geen ridder zijn, foohy te hove blij&
#

c(h

Maer fbo miiïchien de prins , om wilde vreught te f r

Een meyfjen uy t het velt heeft luft te gaen beflapeI
|

Dat geefick aen den vorft en aen fyn gulle j
cU& J,f.

Maer voor een kleyne tijt en voor een korte st&b

Achates als hy hoort dit hart en vinnigh fpreken > -

Hy denckt in fyn gemoet , hier moet wat achter ftc ^
Hy breeckt fyn reden af, en maeckthem van de

Ten foetften dat hy magh > ten beften dat hy kan #
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^Vat dat£
n ey&cn ftont ontrent fyn naefte magen

,

Eu a[s j^

ler forten magh ten nauften ondervragen

;

S0o Vo

Cr
?^er vrient hier van de gronden wees >

v
0ïlt

y metter daet van vvaer dien yver rees

.

ay
and

°C
^e P r*ns vve^ ecr had onderhouwen

^n dat f

S r^crs bloet > een van ^e groote vrouwen

,

Van »

s ^
CVen doen noch in verwachten ftont

t\ (&vt ?
n

}

n^s hooger gunft en naerder trou-verbont J

Hll^ kamerIlngh ) dit zijn de rechte ftreken

,

Menf
mmmermeerhierinhet hofombreken

;

h^ <Üe h V ^e'^c^ net fcni
j
nt > ten goede van den ftaet

,'.

% iet en

£^
1

^oor îet: en vinc maer eygen baet

.

°°ttit h

VV
vrient niei

'

in &een onrecht geven

,

vifl. Q
^ pSen my gevveldigh aen-gedreven ;

M
^aer

ick £ k
gety

» noe kan net anders zi
ï
n ?

0Hier d

*eb onderdies te letten op het mijn

.

*c
L

Jjri

etlt wcht gegaen en door bcdeckte wegen

,

P
e
«nan

h°fen al den adel te8en

:

V' lis ecT?
VVien ick kom ncefc acnkangh in den Raet 3

C^ter
f n ^Uaft die °P $n Punte^ ^et

.

'>
nCf li

erick merck ) «en- vvcynigh hier tc ftrijeken

,

P

'S bete A
r°tS in ftllney c afte wijeken :

O^Ver
1 CCn menfch fyn harde tochten dvvinght,

C?4
» di°

mme"keert
5 eer dat hy °a

lialick fpringht

.

ÏNe„. ?°y £ en Liet hier op te lip-een malen *

en laet Achates halen

;

\\ht ]J

amerllngh is in het hofgebracht

,

^ft;^,}
16

^°nge Prins vvat raet hy neeft bedacht.

I?
1

1

Hctft
ma

A

n ŷn meeningh uy c te fpreken

,

b^'ïijnd
Uck

> ó vorft, en dient niet uyt te leken .

dienr ï het ri
jck die gaendcr tegen aen

,

111 dit beflagh.een vafter vvegh te gaen

.

Ick
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lek heb in Godes bouck een fchoon verhael gelefen 9

^

Dat fal ( na mijn begrijp ) den koningh dienftigh vvc

Ghy doet gelijck een vorft van Meden eens beit°

Als hy figh in beraet op defen handel vont

.

Hy liet uy t al het njck in fyn vergulde zalen >

Hy liet van alle kant veel fchoone maeghden halen >

En als het aerdigh rot voor hem vvert op-gebï^

Soo koos hy voor een vrou die hem de (choonlte

Gaet even dus te vverck , en laet bier vrijfters ko&
ca

VVt fteden , uyt het lant , uyt al het rijck genomen >

En fet Bocena felfs oock onder haer getal

,

lek houde dat de maeght de fchoon fte vvefen &1 -

Treet dan in u vertreck met Teven uwer heeren >

En laet het ganfche ftuck met haer beley t vereeren >

En als ghy kiefen wilt gebruyekt dan haren raet >

En hoort ofaen het volck de maeght te fïnne ^ae

^n ,

lek hou dat niet een menfeh haer glans fal tegen fpre

En dan en is het ftuck by niemant oyt te breken >

Want ghy en hebt geen wijfin dwaefheyt ojH?

Maer hebter prinsen raet en wijfheyt by g
c^a

cll ,

De vorft heeft in den vont een wonder groot bena£

En liet niet aen den Raet de fike voor te dragen •

Hy feyt hoe fyn gemoet tot trouwen is gefin^

>

Indien men na fyn hert een foet gefelfchap vinc
• ^

Dit vvert met vreughtgeJioort: dies font men in d^
En waer men maeghden weet begaeft met fchoo^

0

De blom van al het lant wort in hethofgeb^ L
Daer yder haer geluck met groot verlangen^C

Maer op den eygen tijt dat al de maeghden laten >

En ftelden in het vverck al wat haer mochte^iC^\^
Tot glans en friflehejeught, foogaetde katf>

e m

En geeft hem in de zael en let op alle dingh *
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Dat
hem v

mac
ghdcn-bergh in helle klaerheyt blincken

,

Vy
ant

°.
0r

.

Phryne felfs de moet began te fïncken j

Ach
! 7^ ^ ,uffers fagn van uytgelefen glans

,

c ^ dit v
in **yn hcrt » voor ons is vveynigh kans

.

SOod
at

m

:

r
ylter-heyr , het ftraelt gelijck de fterren

,

kkhcb^
CC^ verdvvaek >mUn °°gen hier vervverren

.

Ick. l j
Vat te veel op onfe maeght geftaen I

k
r is lbo

C

1

^°"£e

V

die mocnt vve^ e^crs gaen •

lichte f
tC fien en VOOr ^cm uy c te

'

Hoe Iic
u°

U

r
de

Prins
fy
n oordeel hier verliefen ?

b ^ftel!
CC cen niaegnt van ditgeflepen hof

V°
C
licW? °nS bedri

i
fen nemen onfen lof ?

Cr

^crde
°U Cen °°gn genegen om te mallen

^Viej^fS611 gaen en elders henen vallen ?

D
°

llfcker

Ür
C is bevrceft en ftaet gelijck en drilt

,

£

C

^an in Ac**^ ^°en °^vvat ny
^
aten vvur '

^^ccftrƒ
faCm

?aet by de *"
crloonftc maeghden

,

^ ti\it
s h

^eC lcneen ) aen alle man behacghden

k
S
°° vintï VVonder fcnerP °P al haer vvefen let

,

VyHght CClf
Cr daCt haer vvangen voi hlancket

.

+ in j •

noon hy het merekt ) en eaet het overleggen

Cv gCVal den kor,ingh heeft tc f<*gen >

CKov
0^^ den Raet de fakc dient beley c

>

0?
k
°0pCr p.

den Vorft foo heeft hy dit gefey t

:

Set* r ,

1
P rins die houft wel honden oogen

,

%f f0e £
der ^t foo vvort hy licht bedroogen

:

Vn^ en
°P dcfcn ri

i
c voor u een ecnte vvljf>

C Ce
* vaft

V°orvvaer gecn ydel tijt-verdrijf

.

At
gee

te knoop die niet en is te Haken

,

> dient ,

0ofen vont oy t los en is te maken ;

n do0r

' dan
°P het ftuck met alle vlijt gelet

,

en goet beleyt de Gike vaft gefet

.

Lil Men
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Men vinter in het hofdie met blanckette wangen , _

En metgemaeckten glansde menfchen konnen
vang

En dat is flim bedrogh 3 en niet als enckel fchijn ,

Het dient wel in-gefïen en na-gefpoort te zijn •

Al die van defe lift fyn oogen laet verblinden

,

Die fel een ander wijf in korte dagen vinden . ...

VVant defe morfery en dient maer voor een
vvij

'

En al wat aerdigh fcheen verdwijnt in enckel q
1

^

.

Ghy let dan op het ftuck . De prins ,
geheel bela

Die vraeght den kamerlingh , wat beft hier is g
e

>j

a

^
Achatcs maeckt hem fterck te breken defen llag 1

Indien hy na den eyfch het ftuck beleyden mag
'

De prins die ftaetet toe , en laet terftont gebieden

»

Dat wat de man beveelt fal inder daet gefchieden
*

Hy feyt het aen het hof, hy fey t het aen den Rae
'

Hy feyt het al het volck dat in de kamer ftaet •

^

Stracx doet de kamerlingh een gouden becken na

En fet een rap gefel ten eyndc vander zalen ,
r

.

Die fchonck daer edel nat van wonder foetcn p

Maer hy en fyn gevolgh befet de ganfche deur •

Daer roept men over-luy t de juffers by de namen >

Op datfe tot den vorft en voorde Raden q
uanlC

^ceii>

Niet met een grooten hoop en flordigh in t g
>

Maer yder voor haer felfs , en niet als een voor

Maer onder dit beflagh foo doet Achates paffen >

'

Dat niemant in en koomt ofmoet haer eerftmae

Dat is een oude wijs ( gelijck de joncker
fey c

/

Daer van Afluerusüèlrs de gronden heeft § ^
fcV

Iuyft op dien eygen ftont fbo komt daer aen »
ct

j

Een maeght van fieren aert en wonder fchoons ^ .

Die geeft haer na de deur , en pooghter in te g ^
Maer die het is belaft die hout de juffer ftacn-
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S
y vVeyae

°mter lT > en doet haer water bieden

,

VVaS f

eVen_ftac
gh > en fchijnter afte vlieden

.

Het is

'
C
^^e kamerlingh , ons dient hier geen verfchil

,

lact/
j

n/°eten reuck , en 't is desJconinghs wil

.

^oet h

S 1 rder eer ) net c<kl water gieten

,

Maer

even-felfs op hare vvangen vlieten

.

S0o |

at ccn felfaem dingh 1 terwijl de juffer wies

,

y
aer üyt~o- |

Cr ĉ^oone vervv een wonder groot verlies

.

Jn Van
^ ^g^ns, haer roof-gelijcke vvangen

Soor;
n
f1Iu bleyckaIs van de doot bevangen

:

V
ergin ?

chcel haer glans , die eerft foo luftigh fcheen

,

P
tfeÊem ^C Ccn^m 9 en a's een roocli ver<lwcen

Va
* haer

menge^moes vieI in ^ct goucle becken

,

^ ' ^ver-bleefen zijn maer vuyle plecken

.

o
öleK ontrent

9 die-al den handel fagh 9

y
n
gürc n|o

^juffer toe foo fchamper als hy magh

:

^^Vff
01

U ôu Seen kroone paffen

,

Al vvig?y°rtje vuyl , en leelick van het vvaffen

.

5
^c

kotü

C(

^
legen wil en dient hier niet ontrent

,

k^ ish r [
Vl1 Ccn maegnt die geen pinceel en kent

.

de l
aemt

' en vvil te rugge treden

,

( fch

a^erlingh en vvort het niet geleden

,

^ ^ctf
011 haCr mi^eght ) hy doetfe binnen gaen

,

ti

s

'
vvat nr°

r dcn VOrft en voor de Radcn ftaen '

ltS

k°nit]i ^°Cn ? ^ moetgehoorfaem vvefen.

h fao^
e ]5

r innigh bloet haer in het hooft gerefen

:

D
n4 1\

"acm «y t , om datfe was bepleckt

>

^ tVVee
de A°

C^ tC mCCr
'
°m dat ĉ vvert Degeckt

,

't
CVcn fQ

der
S Llam

,
en meeft al die haer volgen

,

\
n
kho0

° geftelc
> en even dus verbolgen ;

c^ is h
°nder haer °°ck friflche maeghden vint

,

ne t meerendcel ten hoo^hften onacfint

.

Lil %
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Het fpijt haer al gclijck , dat foo een felfaem vvaflen

Haer door een loos beley t ontijdigh quam verratte*1 »

Dies lij t het maeghden-rot , of in haer net gevva^
>

Ofin haer geeftigh hair , ofin haer (bet gelaet.

Achates onder dies , tot Phryne meeft genegen >

En gingh in dit beleyt niet al te rechte wegen

;

VVant koomter oyt een maeght die hem te Icho

Die vvert dan eenigh leet ofhinder aen-gebracö
«

Een jongen uytet hofdoor lift en flimme treken

Die vvort als onverhoets haer op het lijfgefteken > ^ ^

Die krenckt haer lob , ofkant , ofander poppe~§

En daerom is de macght ontftelt in haer g
ctn°^

c(cfl
i

Sy krijg ht een ander vervv > fy krijght een vinnig**

Daer fpijt , daer innigh leet , en vvraeck in is te lcl^n k

Soo datter geen van al ontrent

Offcheen gevveldigh ftuer ofuyttermaten g^ 111 9

De leckers onderwijl die dcfe rancken dreven

Die werden des beftraft en wonder hart bekeven;

Doch al maer in den fchijn ; want in de vvare d

Soo was het ftuck beleyt met voor-bedachten &

Ontrent op defen tijt foo liet men Phryne kornc 11

Die noch in al het hofgeen menfeh en had verll0lTien
vC ,

Daer was een ftil vertreck hier quam de vrijfter '

En droughin haer gelaet gelijck een volle ^ïU^'^ 9

Haer oogh is geeftigh bly , haer friflche wangen oio
^

En fchijnt niet ongelijck met verfch-gepluckte rol

^

Haer kleet is fonder pracht > maer uy trerniatef*
>

Haer vlechten fondetgout , maer geeftigh op'y

Sy wies haer voor het volck gelijck de juffers ded^
1

fl

}

Maer niet een hooffche guy t en raeckt haer aen^
^6f

c,

En mits haer foct gelaet met vvaflen fchoondel
'^

{

Soo vvanf een yders gunft en oock des koning r
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EEn harderinne.

^ öictnan

VaQ
prins* ftracx °P haergeweken

,

VV
ant

t

,

Van dcn Raet en konder tegen fpreken

;

Nietec
men nevens haer de gaafche bende fagh

,

IV 6Ccft (j

C Van den k°°P die naer bereyeken raagh

.

gaet ^
on

êen v°rA ccn wonder groot vemougen
Hy

tre
7 tot de maeght fyn herte naerder vougen •

DiejL ' Van fyncu na's een keten dien ny dreugh }

mct groote vreught haer om de leden flough.

+53

ladersw
gemac

^
ckt

'
dac ovcr aIIe kamen% 7 s VVcrr r i

V °e t hv v
gC
T .

£rootc diamanten

;

^^|
cktfc k0 n?.

rden by
\
* pa(ren

,
°P dc dact 5

koningin te midden in den Raet

.

giook
,

°ercyt en dat met volle leden

,

b aiftetrijck veel dagen in belleden:

Lil 3 Men
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Men fieter groore koft en wonder groote pracW*

En Phryne vvort bevrucht oock van den eerften n

Achates onderdies gaet veederley juvveclen

Met woorden na den eyfch de juffers omme-deelcfl
>

De juffers die de prins by-een geroepen hadt,

En dit gefchenck beliep al vry een groote fcbat-

De vos die was beducht dat hy de llimme kuren >

In dit beleyt gepleeght , eens lijdigh fbu befuren >

Indien hy fonder eer en met een quaden gront

De maeghdcn uyt het hof in hare fteden font-

Dies gaet hy op een ry ha er in 't byfondergroeten >

En met een open hant haer wrange fpijt verfoetefl
>

Hier bleefeen peerel-fnoer een wonder edel p*
•

En daer een fchoon kleynoot ge^iert met dian^

In 't korte , niet een maeght en vvort te huys §
c ^ot

\

Die onder haer (jieraet geen aen-was heeft gevon

En dat al door de gunft van onfen kamerlingh >

Die ( mits dat hy het gaf) hier van den danck o

Soo haeft de loofe gaft de juffers heeft bcfchonckcr
u

^

Begint des koninghs gunft oock over hem re vonc
^

Hy denckt wat defe man al moeyren heeft ge
4

^
En wat hy door het hofvoor onluft heef t heg

ael

^v vr0
rF

Dies vvort hem van den prins een bruyt-ftuck coC
^p^ )

Dat was een lant-vooghdij met hondert fcho°n
£ ^

En noch een machtigh flot dat op de grenfc 11 llC

Soo diep vont hem de Vorft aen defen man vCï^0fl&*

Macr fchoon hem dit gefchenck is van den pri^ v

En dat het even foo van hem is aen-genomen >

Het was de koningin die met een fbet bcley c

De finnen van den vorft te voren had berey c-

De negen maenden gaen , de tijt is
om-gekornefl> ,

De nijders vvort de ftofvan alle fpot benomen >
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^
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-
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c
r
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Gk^e&k
V
y datgny vrou van defe landen zijt
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7kr
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Vy
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^cy
U G

.°d verneft is niet voor u alleen

,

hl
1
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1 is Voor ons een kgcn in 'cgemeen

.

lc
VVy

a^cr-macght die ons hierquam gcleyden

,

s belangh met ronde woorden feyden

,

J^o&t
•

.

cen goude kroon en wonder rijeke kleeren

,

. V3lJ, ndicnghy wilt , ons mede nu vereeren •
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Die is foo moy gekleet en van foo rijcken glans >

Dat in haer flippen fteeckt meer als een houve

Neemt ons oock in het hof, en geeft ons groote&tCÏ[ '

Soo mogen vvy voortaen de boere-neringh laten >

Soo mogen vvy in luft verflijten onfe jcught

Dat Cil u eere zijn en ons een groote vreught-

Bocena fogh haer aen , en met een vrolick vvefen .

Heeft aen den plompen hoop haer foeten aert beW

Sy hietfe vvellekom , en doetfe goet onthael, ^c\.

Maer ftelt haer antvvoort uyt tot aen het middag

De vrienden algelijck > oock eer men heeft gcg
etctl

\

Vernieuwen haer verfoeck en willen antvvoortW c

Sy willen , foo hetfehijnt , en hoe het immer gp
et

,

Sy willen meerder goet en vry een hooger&ct '

De foete koningin > hoe wel tot hun genegen > ^
\

Seyt : Vrienden laet het ftuck wat naerder °vcrVV
ĉ ,

lek hebbe goeden wil , en oock mille hien de

Dat ghy mooght in het hoftot eere zij n gebr^
n '

Maer laet u van den fchijn het ooge niet verblik
9

Dat ghy hier meynt te zijn en ifler niet te vinden •

;

lek weet , als ghy my liet , ghy beek u wonder

En al dit hoofs beflagh dat fpeelt u in den fin •

Maer fooje metter daet de fake koomt te prouveö*

Ghy fult al menighmael u vrolick hert bedrouven
- .fit

1

Ghy fiet ( 't is vvaer ) aen my een rijck en praC *

Maer dat men niet en fiet is inmgh hcrten-l
eCt '

Het hofgelijckt een fchoen vergulc aen alle kantf
n

;

VVaer van de roofen zijn vol fchoone diamanten 9

?

Soodatmeeftalhet volck, en wie haer Iuy#
er

Daer op het ooge flaet , daer aen het herte k^j^'
Maer krijghter eenigh menfeh de voeten ccnff>aC

fl

•

yfl

Die vinter knobbels in > en dickmaels harde p
inn
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?
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r°0tfllc
y 1 in » etl duyfent vreemde rancken
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Ki

y
f
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ffchc SIans en is niet datfe fchijnt
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>k me
°

t

Jc v^ i ick lcyd' een foeter leven

t

°en
ick .

Cy
Sernanc mijn fchaepjens heb gedreven

^S^^vcclighvccfigh^ '
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k
' °Uy

c ,

v ^.eengn vee iagh vveyden in het gr

,j> ick d Pracht cn in geruftheyt was

.

ÏN vVa

°en Cn fagh vcrfcheyde tafels rechten

,

t?
1 k

^uVt i

g ent van llondert nucxe knechten

,

V*' l% <L
m
?
CS

'
hct freuvt dat °P de velden watt

b
iekH ici°

n°USh gefpijft
, maer nimmer overlafl:

.

^rton l
Cnen VV^n gebracnt uy £ verre landen

,

1 net glas , en fchijnter in te branden

;
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lek koos in eenigh velt een vliet een klare beecfc >

Daer in ick even-felfs mijn ganfche leden kccc

Al hoord' ick noy t gcfangh op gulde fnaren fpden >

Al hoord' ick geen mufijck van afgerichte kelen.

;

Een nieu gefneden riet 3 daer op een harder blieS

^c^
Gafdat mijn druck Verfinolt , en dat mijn vreug

Al had ick geen paleys geilek op groote bogen ,

^

Beplant met boom-gewas , met hagen omgetog^ '

^aC ,

Een boom die koelte gaf, en toond' een jeugh &

Was my een koninghs hofals icker onder fat-

Schoon ick doen nimmermeer en dronck uy t g
oU

Die glimmen in het oogh , en door de kamer ftra
•

Een kopje net gedraey t uyt effen bucken-hotf c

^

Gafmy doen meerder luft ais nu het prachtig 11 g

Al had ick doen geen bed gezien met rijcke fy^
c

Gelijck Egypten-lant wel aerdigh weet te krcy^ '

Eenflaepjeninhethoy , of in het weelighg
10

Plagh my al beter deught en meerder vreugd
tC

Al was ick niet gekleet in fijd' of goude laken ,

Gelijck men in het hofgenegen is te maken \

Een klect van onfe wol genaey t met eyg^r ^

,

Daer in vvas't dat ick hulp voor kou en hitte ' ^
Al was ick niet omringht met hoopen van traW ^

.

Die (pieflen als een bofch ontrent den koningh P j, ,

Mijn lijf-fchut was een hont die om de ku" gh-

En dan noch eenigh wilt voor onfe keuckcfl v

Had ick niet om den kop een kroone van rubij 1

^ ^n
.

p
En watter aen het volck is groot gewoon te lc )

^

Ecntuyltje netgevought, enalledaegh verve v

Heeft ftaegh mijn hooft verfraeyt , en noy c

Al was ick niet geftreelt en dickmael ondethotf
. ^

Van juffers uyt het hofen honden groote yrotfV
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°p hen
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er dingh te fitten aender hcydcn »

Als
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llf
cCl
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»
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rict
cctif

CVcnllaegh van innighherten-leet?
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itl

bet o

°CtCr dingtl met on°edwongc leden
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s fcrïicrh

n VC,t 3 dan in het bof
*

ch tc trcden '

M
e
^tinet

ganfcne
i
acr in huys te zi

)
n gcbocht,
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Ctl V3n
^cc vvout » en uy£ de vrijeTocht ?

3* loo
1 Tn Vvil

»
de k°ftelicke fteenen

^kt0o

'u
l
tlgh nietgelijck de lieden meenen
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ons in het hooft

»

ickae^
menigllniacl van aIIe vreught berooft

.

^beb
ic
?
n den difch met groote pracht gefeten

,

U
n heeft^ dranck °fVan hec Iccker cten 1

cU
my

.

docn verftacn dat even in den wijn

V* d* beft ï
niet en is aIs doodclick fenijn

.

Vy
atte

r v
oft

» dat in de goude vaten

,

vcmant prijft ontrent de groote ftaten
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Is gifen draken-bloet , is vuyl en flim bejagh > .

Soo dat men fonder vrees geen fpijfe nutten

Maer fiet het luftigh wout is vry van defe lagen > . , j^n ;

Men hoort daer noy t een menfch van defen hande
v

Ick dencke nu ter tijt , en fegge menighmael y

Een teyl van rooden kley en kende noy t
regaa-

ls oy t in 't groene wout een nachtegael gevangen

Die in een gulden koy moet op-gefloten hangen , ^
Wat baet hem defe glans? eylaes , hetaerdig"

En finght niet als het plagh y maer toont een "r

Het gaet oock my aldus . ick wilde liever fvviere*
1

>

En foecken mijn vermaeck ontrent de foete dieren •

Ick ben in mijn gemoet oock heden foo geitel^
^

Ick koos ( indien ick mocht } al noch het op^n

Maer nu de groote God my heeft de kroon gegcV

Om by een machtigh prins hier in het hofte leven >

Soo moet ick ( en ick wil ) verbuygen
mijn v

c

^ t

En leven ( wat ick kan ) hier na den rechten CVL

fc&r

Wat kan ick Hechte vrou > of wie doch kan het m

V Vat God door mijnen dienfl gefiot is uy t te vve ,

^

En wat miflehien het kint dat ick noch baren n

Ten goede van het rijck , fil brengen aen den v

Ick kan ( belieftet God ) ick magh een Hefter vyc

En van een drouve quael het ganfche lant geneis
>

Die goede koningin is my hier in gelijck ; *

. Sy was een flechte maeght y en kreegh een n^c'

^

Ick wil voortaen met haer verwachten Godes *-c%
.

'K en hebbe defe kroon met geen bedrogh gekrc£ 0fO°
fi

Met geen gewelt verkracht j dies ben ick on

Wat my in defen ftaet van yemant overkoonlC

Maer ghy die aen het hofu fchijnt te willen bie
. ^

Denckt wat de vverek is, en watter kan gefch*e



G
tylo0pt

E
j.
N H A R D E R I N N E.

^n dat h f
Sevvoe^ > van niemant des veriocht

,

? VVat
ickkSj
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t op f ,
* gcvolgb , daer haeft verfchijnen fal
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Men (
3ecme-vrou het ganfche rot bcfchcnckcn

,

t
y VviÜcn
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^^ vv*IIen figh bedenckcn >

rar!
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ni" beftac'nalsmete n" rijper
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QtvP t nouwelick van koningh
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€cti ha d
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er des volex met een hardcrinne van fchapen

,

of fulex oock plaetfe heeft in hoof-
fche jonckvrouwen.

Of men op het oogh , of wel op het oir

behoort een partuyr te verkiefen : en-
de van de vordere prcuven die voor
een houwelick dienen te gaen

.

Het queeften in fommige quartieren van
Hollant gebruyckelick 3 wat het zy .

Of hy min fondight die meteen fchoone
vrouwe figh verloopt, ais die met een

6tpl
M1Vaftce1n^j s

mifmaecktcfighontgaet.

Paft, Sla
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et de jonge deer- 8. Bedenckinghen op de fchoonhcyt der
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l«C preken met hem
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Philogamvs.

Dit was een groot houwelick voor een

geringe harderinne , en voor my foo

iflTergroote twijffelachtigheytofby koningh

Vlderick hier in wel of qualick gedaen is

:

ick wenfche u oordeel hier over te verftaen ,

ick bids u feght my des u gevoelen ,ick wil

u folder tuiïchen-ipiake geheel uyt-hooren.

S o p h. Wel indien het u lbo gevalt

,

ick wil kortelick mijn redenen voor ftellen

:

ghy kont daerna de uwe in-brengen, foo ghy

fulcx goet vint

.

Op 't onderfouck dan van 't houwelick in

defengeroert koomteygentlickin bedenc-

kén, of het prijfelickis dat vorftelicke en an-

dere voortrefFelicke perfonen figh in houwe-
lick verfeilen met dochters van geringe af-

komfte • en dat ter fake van fchoonheyt

van leden , bevalligheyt van wefen , ofte

diergelijcke : al het welckeby wijle gefchiet

te zijn ,felfs met goede uyt-komfte ende>tot

vcrneugen van die fulcx gepleeght hebben

,

getuygé de hiftorien van alle tijden. AiTuerus

groo't-vorft van Perfen en Meden ( anders

Artaxerxes ghenaemt ) met Efter eene van

de gevangen Iodinnen,om haer fchoonheyts

wille in houwelick getreden, heeft wel ende

gelucké!ick met haer ende fy met hem ge-

Feeft , als uvt hare hiftorie onder de boecken

des ouden Tefbments te fien is : Afpafïa een

arme maeght by Cyrusfoo verre bemint, dat

hy de felve als een gefellinne beyde fyns beds

en fyns rijcx heeft aen-genomen , dede haren

heer en man het hooghfte vergeneugen van

haer genieten als van gelijcke deffelfs vol-

ger in't rijck.
(
gelijck ÏElianus in't twaelfde

boeck fyner hiftorien is getuygende. ) Een
Marquis van Saluc,en op de jacht wefende

. eerden verftaen veradelt te ^0lt g

de vrouwe hare glans eflM ^ <ie
jn

,

te krijgen door dc g^^ghrfP
in vougen dat foo hacft ccn * ree<
ce figïun ffouwe koomt

te a

een geringe vrou-perfoon ,&^a^
lickt en veradelt vvort ve>"- CouJe p !•

datdaerdoJrdc ongel»**
jjo.

fchijnen wech genomen J^oöP^f
wel met tegenftaende io»

j

• ie
«,°<U\

dat niet geloochent en
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danigegennge< n < ^
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befchaduwen)denglan >
haerdcrvorftel.ckerat-Koni t
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mende dat de vettondige
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van g'
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^.vgV
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oock hier dien alge:

:beke

weeft by die van <

leggende natiën, die %

\

cb^tA'
vanharen ftaet duyde^^^^
ftellen, dat geen edel^^n ^

en feker huyfmans' dochter haer vaders vee figh in houwelickeio" t
>^>j,

wcydende in 't velt ontmoetende, heeft foo- Maer even - wel fo°
?
0f ^in^,^

danigen bevallickheyt in haer gevonden , dat oordeels ) dit beden

hy (igh aen de ielve m echte wettelick heeft ( een vrouwe tr0
.

u
^jet ^n

$ &)%i
c

verbonden. ( als jEnems Silvius /. Epift. +s. is gentheyt als hy
^ftjyc cö^grfi^

verhalende. ) Meer exempelen fouden over

dele gelegentheyt konnen werden by-ghe-

bracht \ doch de vrage hier niet zijnde of

fulcx gefchiet is , maer wel of fulcx nut en

dienftigh is gedaen te werden , foo liaet vor-

der op de redené van foodanigen bedrijfhier

op kortelick te letten. Trs wel waer ( lbo na

de gefchreven 1 echte , als naer het gebruyek

der volcké onder de welckewy woonen) dat

f]echte en geringe vrouw? ui hou»* rehcken-

ftate figh verfamelende met edek ende wel-

cerbiedingc van dcif . (f%ï^
dan ofhyWc^W
nomen hadde;alfoon

t

ufida
er'" *

M»d*mt v»»t bien M»»f*
0%

Soph. ^ a %?*«&%%,K
logame, dat vrou«« des è^JJ
hevt enaf-komfte^Kv ,

,
l
;

ftellen o ,der het geb»
et " pele"Lt*« j

willemen foo veel ex ..

fe
„.

diehettcgen-deelu>t-
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voughde hem met fyns gelijcke > na den raet

van den Philofooph Cleobulus . En wat de
.

nieuwe fchnjvers aengaet , don *Antonio dê

Guevar* kelt van gelijcke vak, dat het de fe-

kerke regel is om minnelick in den houwe-
licken-kaet te leven , dat een man neme foo-
danigen vrouwe , en de vrouwe fooSanigen
man , die hun meek gelijckt in gedachte , ïn
kaet , en oock in middelen . Want ( feyt hy

)

in gevalle van ongelijckheyt in defe faken , die dtj>

minfte is/al onverneught Uven : en die de mee(le is

falghevvis beren hebben . Een hoopman diefyn
dochter hoHvv&lickt aen etn ridder , en een rijck

huyfman diefyn kint geeft aen een edelman , dit

brengen gewifl'elick in haerhuyfen nyt-rospers van
hare gebreken

% krenckinge van haren goeden naem\
en dat meer is , ghemeenluk oock verkortinge van
haereygen leven. &c.
S O p h. By de redenen van dé Spaengjart

by 11 vérhaelt wil ick vragen het bedencken
van een Hollander: welcke twree natiën hoe-
wel nu een lange wijle feer onderlinge on-
eenigh zijn gheweeft , even-wel in dit ftuck
ganlch eendrachtigh bevonden werdé . On-
ièn Erafmus mede feer prijfende de gelijck-
heyt inde houwelicken, verhack een fonder-
lingh exempel tot aenradinge van de fclve

.

Hyfeydtj datter een fekerceilick man, een
Engelfman wefende3 lbo qualick aen de bee-
nen geilek was , dat hy gedurigh in een koel
gedragen moek werdé • de felve des niet-te-

minfigh ten houwelick genegen vindende,
troude een vrouwe die bant was . De rede-
nen van fulcx fyns doens gevraeght zijnde ,

Opdat wy te beter over een fouden dragen
f antwoorde hy •

) want elck van ons fyn ge-
breck wetende en bedenckende , foo en fullé
wy malkanderen niet hebben te verwijten

.

'T is even na fyn feggen uyt-gevallen y want
fy hebben onderlinge wel en vreedtfamelick
geleek , ende zijn daerenboven met elf kin-
deren van Gode gefegent geweek , de welc-
ke alle gefont van leden , ende wackere jon-
ge-tieden zijn geworden . Om defe redenen
hebbë de GrieckÈ van outs voor eé fpreeck-
woort gehadt , dat arm met arm , ballinck
metbaiiinck, en een dienft-knecht meteen
flavinne behoorden te houwelicken , om al-

foo bek eens te wefen. En hier tce dient het
gedicht gemaeckt op het exempel van Anü-
philus een oudt Gnecx poëet. (Cypr*UiUê
Sponftiltbtis cnp. 13. jj. <T^. Num. 2.)

Een krepcl nam een blinde vrou
,

Zn *t was hun beyd' een nutte trof*
;

Het
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Het wijf'dat drough denfwaeken m*n t

Vermits dat hy niet gaen en kan

:

En hy wees beter een rechte beten
,

Daer fy alleen niet kende gaen

.

Sift dus foo leefd' het foete paer ,

En daer was vrientfehap onder haer .

P H i. . Ick fie dat dit oock by de Franc,oy-

fenfoo goetwert gevonden : haer fpreeck-

woortwijft fulex uyt , un boitettx, femme
qui doche . Sulcx dat ick befluyte , dat ghe-

fijekheyt van gelegenthevt in defen deele

veel venrfëgh tot t' famen-vouginge van de

gemoederen . Ick hebbc van een gheloor-

vveerdigh man verftaen, dat,ten tijde de ftedé

van Vlaenderen voor delen ftaet en tegen

Spaengjen hielden , feker eerlick jonge

-

lingh aldaer ten houvvelick verfochte een

jonge dochter die fchoon ende lierFelick was,

en dan noch van meerder middelen als den

verfoecker: ende daer op wert het verfochte

houwelick hem afgefevt . Kort daer nae als

de fladt van Gent by den Prince van Parma
gewonnen was- , ende veel rijeke en vermo-
gen luydeti in Ylaenderen alle hare middelen

door tien oorloge verloren hadden, geviel

het datter veel van de felve in Engelant haer

woon-plaeiieri gingen nemen , en onder an-

dere mede de ouders van beyde voorfz. ge-

lieven : de welcke figh in't voorfz. koningh-

njck quamen té bejegenen in een en de felve

jierberge , alwaer die beyde ( als meell al het

hare verloren hebbende ) vvierden onthaelt

in een Hecht vertreck. De jonghman op dele

gelegenthevt acht flaende, en de voorfz. jon-

ge dochter Wat ter zyden genomen hebben-

de , feyde haer , dat fy hem niet en hadde

mogen gebeuren , ten tijde hare ouders wilté

rekeninge te maken dat hy minder was in

rijc kdom als fy • dat nu het ongciuck van de

tjjthare ouders ter weder zyden genough-

faem al het heure hadde af-génomen j fuicx

datfe nu dienthalven in gehjekheyt Honden

:

dat onder dies fvn goede genegentheyt op

haer was blijven Üaende, en ltaende ibude

blijven ( foo 't haer maer en gehelde ) voor

eeuwigh : dat fy nu in een vreemt rijck was

,

en wel hulpe van doen hadde; dathy de gene

was die haerfynendienlt van nieus aen-boot,

en met een fvn trouwe. In't korte, hy witter

foo veel toe te fcggen,dat de voorfz. ongele-

gentheyt hem de gelegenthevt aen-bracht

;

want eéift de dochter op 't wel behagen van

haer ouders , ende dadelick daer na de ouders

felfs de (aken goet gevonden hebben : fulex

> E R I N N E

dat uyt het voorfz. ongeluk
H

£
grü

ot
,

eengeluckigh houwebcK^ ffi^
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^V
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\ 0ntf»K cW
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e ^
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./
High is voor de hu)f*?

1 ^
alseenmanwatqu.ftg^de, g<X
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aeneenfparige,ftdle'^go^a^»'

ture te maken. D^el t0

gende verfen
I

i

Indien een quiftigh man

Ghy . moeder van het^P^Js Z^Sflf
ft
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. g
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of.
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werck maken van wel te konnen öordeelcn
van de gaven die de jonge juffrouwen beft

vougen, dat fegh ick de felve alcijt voor een
gewoonte hebben (als fy een fniïche maeght
op haeraengenaemfte willen af-beelden ) de
felve te befchi ijven, datfeby vernam aenge-
fproken wefende,en (onderlinge by manf-
perfonen , t' elcken eenigh teycken van eer-
biedigheyt van haer geeft , datfe eë foet blof-
jen knjglit , d'oogen neder-flaet, ende geen-
fins en toont die vaftigheyt in haer welen, die
te hove geprefen weit. Daerom ilet men fa
dufdanige gelegentheyt dat Virgilius, OviMus,
Siatius, ende andere poëten 5 fprekende van
jonge deernen , aldus fpreken

:

Sy kreegh een Toeten blos^ en als de vrijrters bJofai

,

Dan fien wy haer gelaet vry ;iever als de rofen

.

De juffer ftont verbaeft , en liet haer guldo ftrale*

Van fchacrote neder gaen en op der acrden dalen :

Sy bleefin defen ltant al vry een lange poos ,

Dies was haer foet gelaet gelijck een verfche roos

.

P H 1. Maer fpreken defe oock van de
hooffctye jonckvrouwen ?

S o p h. Ick fegge jae, ende dat fulex by
de felve oock weit gedaen ten aenficne van
de gene die in hoven van prinsen zijn ver-
keerende

.

P H 1 . Maer fy zijn milTchien felfs niet

feer hoofs geweeft > maer wel goede bouck-
mans > en anders niet.

S o p h. Gelooft dat jfoetePhilogame;
maer wilt ghy hovelingen felfs hooi en fpre-

ken, ick weet u geholpen. Een groot ho-
velingh (don ^Ant. de Guevara Epijl. ad Mc-
fen Pache.) heeft op defe gelegentheyt eertijes

aldus gefchreven : Ukfictie va/l , dataleen
vrouwe die eerbaeren befchaemt is, weynigh is to

berifpen : wederom, dat aen eene die onbefchaemt
is

, nitu met allen en is te prtjfen \ in vougen dar^

het befte bouweiicx-goctj , het beftz beft- rf, het

beftejuweel datftj hebben kan, ü , befchaemt en

fedigh te wefen . En een ander hovelingh ten
naeften by van onfen tijt ( Mich. de Monttènp
Hu. 3 . chap. s.) feyt aldus : Onft vw-ouiers
bdeyden het gelaet en het geheel wefen van jonge
deernen tot vreefe enfehaemte, en haergemoe.ltrtn
en driften van ghelijcken; wy tn tegen- deel tot*

floutmoedigheyt en onverfieghtheyt . Gewijf lick

wy en verflaen ons ftuck niet met allen tn defen

deele. De Sarmaten gaen foo te werck, die geen

vrüfter toe en laten een man te nemen
y

ten zy de

felve alvoren meteyger hant een van de vyant om
den hals heeftgebracht . Daer is tot dieu eynde

n n
'

aen .
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aen-merckens weerdigh, dat de keyfer Theo-

phibis verkiefinghe willende doen van een

vrouwe voor hem felfs , uyt een groot deel

van de uyt-nemenfte maeghden 3 daer toe by

een gedaen verfamelen , ltont als gereet om
een gulden appel , die hy in de hant hadde >

te geven aeneë jonge ende geleerde maeght

lc*fia ghenaemt , tot een teyeken dat hy de

felve voor fyn gemale was verkiefende: maer

de felve op fekere reden die hy voor-wierp

hoorende fpoedelick en met een gefet wefen

antwoorden > veranderde dadelick van voor-

nemen 3 en gaf den felven gulden appel aen

een andere jonge vrijfter Paphlagonis gehee-

ten , die met een fhl en fedigh gclaet bene-

vens haer was fittende : waer door de voorfz.

IcafiM foo was verbelght , dat fy , haer felven

als verknijfende > haer in een kloofter begaf5

met eenaf-keerigheytvan alle houwelicken.

Siet TiraqJ.fi. connub. nu. isi.Cypr*. cap.if.

ér alibi.

P h i . Maer aen een anderen vorft foude

mifTchié eé deftig en recht pringelick wefen

in fyn toe-komende gemael wel bevallé heb-

ben" , als beter paffende op den fiaet van een

prw^efle , als die in-getogenheydt en be-

ichaemthcyt daer ghy van fpreeckt

.

Sop u. Wat eén ander mochte gedaen

hebben is onfeker, lieve Philogame i
maer

dat is feker, dat defe en andere princen oock

in haer evgen vrouwen die ftoütmocdig-

hevt voor'verdacht houden, vermoedelick

fulex hun by haer Raden ofte jeught-befder-

ders zijnde in- geprent j
dewijle dat die van

dekereder zeilen oyt hebben gefchreven,

als mede de godf-geleerde , even zijn van dit

felve gevoelen . Defe vrouwe
(
feyter een

)

hvude ttk voor in »d-[prekinfle die (alffe tot man-

ne-volck te [preken huft) meteen eerbaer root haer

gtheele wangen over-ftort , en die door verbaeft-

hcyt en fchaemte de woorden koomen te entbreken .

l'tves de Chrift. matr. Ub. /. cap. quomodoforis

*get trmlitr. Eerbaerheyt moet doorfchaemte ver-

aert werden: en ( dat het by[onderfle inde vrou-

wen ü) laet Jedigheyt de hooghfte wefen onder

uwe dttighden. Hieron. ad Celant. lib. zo.

epift. 20.

P li i . Wel ick wil dat in fyn weerde laten

(hen, tertijt toe ghy eens tijt fult hebben

tny redenen van de andere zijde mede te ver-

halen • want daer van en maeckt ghy geen

gewach met allen: en nochtans feghtghy dat

ije jonckvrou die het tegen-deel dreef > den

joncker niet met allen fchuldigh en bleef; en

D E R I N N E

dewijle fy vernuftig*»»^fS*^
daer-en-^venoockerv^y^"
geninge , foo laetick ^.fl^ti. P3.>
Loge wel getrocken^Jick» |^
van op een andere «,t

, «f
er>

u verftant foude hooien °J
lier\MZc$

doen die hier de koning"
v
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ende die in oude tijden de
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ende gemeenlick de

groote
is ,
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deelvandefchoonftevio ote»^
brengen, om eeneuv ^e

v3cng
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»
.-

een i^i*

'

vooraftefeggen) «g^.jK
hooghfte macht, en van de ^ ^p .

lickrteyt die een grootP^^.oö»
fchappijen magh hebben • $e

fchoone van het lant de •

eaeo- 0?
f

fich felven te mogen to^
v
W ,

i

;

:

c~»„ r.hv valt
vv

.„. alsg'VSoph. Ghy valt esgfe
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;.,rdjW;
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.

> %<fii
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, e
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doorluchtighhouwehcK^byfo^
Phi. Welisdatm«^ figb^J

recht voor een pnns » ^ L va" J
eygenen de fchoonfte^ie^¥
rijekt wefende ful«

men op aerdé hebbe
kan, ^

;c ,da
tv

^rit

hevt foo aen-lockende
tf>

beVoy
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groote genegenthey t

da JTp

werden fgelijck het my |

,

sfc
o^

denatuerronderfoucke^^^i

het een blinde-mans
vl

^n fC
l"'

oB

der-foecken,waerom"i ^ J<

voor andere lief heelt- eje
X ^

DeWi)le > b ö
Soph.

die berifpen nochtans f&^ct f

oo%è, sl nietliever doo£ dat<lt »

,

werden een wijf te f"'^ g«^W
len dat oiwijflëlKk

**
v^|,*> ^ien dat onwi n"^'- ..ytc - ^u-'

gene die alleen door «gjf /

met door innerlicke g^jt Jj^J*
gaven ^toteenighh^W
gedreven. En^^djV *

het niet een ganfen l<>->

?
cCo

op een eenigh ge"cnt
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feg^fichj {"de felVe h£ op een

*C? °P het ev
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°0''
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11 vei'fteken was dat

N^khevttr\'- Si«daerwortetal
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r§er de^ vrouwen,

^'^<w ^crm^r UUCIC
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VerS m>t Vrouwen S«im -X i ^g*1
' met reuck-werck en

N^aj* aI eer de felve tot den k0 :

' * yde"ec|p. ^ > dc koningh

kkfc?^?? d? alfoo in den Bibel

;<>^isS' ;

i
e

' wec«*e Sophro-

$Cdê te£c.kt my nochtans dattet^C>e^n ls ><*at het niet de felve

CK,/ **»xf.
*"tl

J m*e»<*'» om ware» ,

°^OnTr '' /A Watduncktu
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ten , tot den koningh des avonts komen , en

des morgens van hem gaen in ee ander vrou-

wen getimmer, en dat onder de hant van den

hoeder der by-wij ven , en niet weder te mo-
gen komen ten luftede dan den koningh,&c.
wat wil dit anders feggen , als dat de koningh
foodanigë preuve van haer nam ais ick te vo-
ren hebbe gefevt?

Soph. Ick en weet niet ofdat alfo vaft

gaet , lieve Philogame , als ghy wel meynt

:

ickfoudeumilTchien andere bedenckingen
daer op konnen voor brengen , die het te-

gen-deel fouden uyt-winden • maer neemt
het daer voor dat het lbo gefchiet fy al-; ghy
meynt , is dat niet eé Hechte preuve om daer

op een houwelick te grondend en dat ghy
milfchien fout meynen a dat de twaelf maen-
den hebbé gedient om te lette op de maegh-
den te onderfoucken wie fv waren > van wat

af-komfte, en hoe op-gevoedt, datis al buy-

ten waerfchijnelicheyt • devvijle men niet eer

en witte dat Eftereen gevangé lodinne was

,

voor datfe aireede koninginne was gekroont»

Ick fegge daerom, dat foodanigë verkiefinge

te doen op foo loffen preuve, geenfins en bc-

taemt, (onderlinge, niet foo verheven per

-

fonagjen

.

P H 1. Wel dunckt u niet dat het queeften

van het Noorder-quartier fchier op defe of

gelijcken voet toe-gaet t

Soph. Behalven dat alle geregelde lie-

den geftaegh tegens die maniere van doen
zijn geweeft, en noch zijn , foo was dat noch
een geheele andere fake : want de jonge lie-

den en plegen malkanderen lbo na niet te ko-
men , ofte fy en kenden malkanderen al vore

door dagelickfchen ommc-gangh : fulex dat

niet gefej t en kan werden , dat oock de felve

alleen fich op de uytei licke fchoonhe> t ver-

lieten , daex van in verre nae foo veel niet en

wert gehouden als ghy en mceftal de jonge

lieden doen . Onder andere komt my veel

in den fin een plaetfe van D. Hiero». (in *.cap.

MaUch.) aldus luydende : Devvijle ( feyt hy
)

dat ghy vruchtbare vrouwen hebt , en dat ghy u

vermakelickheyt fchept in de kinderen by dt felve

gevvonnen
y
vvaerom dochfchoonheyt gefocht t

die

voor de hoeren en lichte koyen bcquamer is als voor

vettige huyfvroumn ? En waer mé va fchoon-

heyt byde rechtfinnige koomtte fpreken ,

foo vint men dat dit woon in 't gemeen vail

wert gheftelt , dat de fchoone vrouwen veel

hooveerdigh en trots zijn , datfe gevaerlick

zijn voor hare mans > datfe verdacht zijn in

n n z hare
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hare eerbaerheyt , als in 't ooge fpelende van

alle man : datfe vcroorfaeckt onmatigheyt

in 't ^ebruvck van 't houwelicx bedde 5 het

welck veel ongelcgentheden aen ziel ende

Hchaem placht in te brengen? daer vanick

hier niet breeder voor als nu en ben gefint te

fpi eken

.

Pui. Men fegge wat men wil , fchoon-

hevt in een vrouwe is een groote gave : en

wat de onhevlen aengaet daer ghy van ghe-

vvaeght 3 ick'hebbe ghelefen , dat yemant die

hem vergeet met een vrouwe die ichoon is >

foo grooten fonde niet en begaet als die hem
verloopt by een die mifmaeckt is . Eafianus

hlc, 14 lohan. And. in. c. caqua fiunt,

cgi £. cii reg. )ur. in C. & alij.

Soph. En wat redenen zijn daer toe 5

lieve Philogame ? daer men wel veel redenen

voor het tegen-deel foude konnen in bren-

gen .

P H 1. Hoe 5 weerde Sophronifge 5 iiTet

niet feker dat yemant die door ganfeh krach-

tige aen-drijvinge tot fonde verruckt weit ?

minder quaet doet 3als de gene die alleen met

ghemeene en flechte bekoringe wert ver-

voert tl lek fa! even foodanigen minder een over-

ffeelder heeten (feytercen oudt-vader) diefich

by een koninginnt ofprinceffe entgaen.hetft , als die

door ee» flechte floir tot eenvalisghcbrachiughe-

weeft. Een fchoone vrou en een ghefcheurt

fchortekleet heeft veel aenftoots > feydt het

fpreeck-woort : en dien volgende dunckt

my met de reden meer over een te komen

,

dat die minft fondight die door de meefte

aen-drijvinge is vervoert geweeft j het welck

ontwijffelick meer door een fchoone 5 als

mifmaeckte ofte anderfins geen aenlockende

gedaente wert gedaen : en ick en houde het

ghcvoelen van fekeren biecht - vader niet

vreemt 5 die aen een jonge nonne vergevinge

van hare fonde toeftont, nae datdefelveiu

haer biechte verklaert hadde, dat fy haer ver-

loopen hadde in de maent van Mey , onder

een bloevenden boom , met een jongh en

fris edelman , en dat delelve geen vergevhi-

ghe en wilde toe-feggen aen een oude bagij-

ne , die haer hadde laten mifbruyeken in de

vvinter-tijt j onder een dorren boom b\ een

vervallen kereke , en dat door een ouden

kaef-jager van hare gebuerte . Want figh in

het cerfte geval te verloopen , hadde ( bo-

ven 's menfehen aen-geboren fwackheyt
)

groote aendringinge : ende in 't tweede figh

cc vergeten , was als tegens wint cn ftroorn

op te dnngen,ende met«tfoog„,

Van gelyckëfoo meyne »cK
> b $

M
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u v;
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#
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en
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vi^W j
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4Nd ^Befuic"
8et2piffecrde ka"^

;

k^e ^ftont d
'
kf

!

:hcdi '185 van dien

&> ^Ztn B- brUVCk V6r-

h0
aer

V e* dl ,Pa^ven ,

cn Wort oock mee-

ÖA^ffi! Cten
'
feVt de Franf-

tls^Önb
1 uVt: te weten,

ee* om de redenen wille

voren verhaelt , een vrouwe van een mif-

maeckc , immers van eë middelbaer gedaen-

te , ten wijve te nemen ,als eene van uyt-ne-

mende fchoonheyt : en dat alles houde ick

fonderlinge plaetfe te moeten grijpë ten op-
fiene van geleerde lieden , ofte immers die

haer werek maken van veel met boucken
omme te gaen : want daer en wert niet een
foo grooten beletfel gevonden voor luvden
van ietteren als een fchoone vrouwe . Een
groot rechtf-gcleerde eertijts gevracghtfyn-
de , waerom hy nu getrout zijnde niet lbo
veel tijts en vlijts en beftede ontrent fyn be-
roup , als te voren t hy antwoorde , vermits
ick een vrouwe getrout hebbe . En daer te-

gens gefeyt zynde 3 dat Socmtes mede getrout
is geweeft > maer dat hv dies niet tegenftaen-
de niet af en liet fyn rieerftigheyt in de Phi-
lofophie te doen als te voren . Xantippe

(
feyde de doóter) was nortsen onvriende-

lick, en daer en boven ( foo ick meyne ) oock
leelick • maer de mijne is vriendelick ? en
fchoone

.

P H i . Ick ben te grooten lief-hebber van
de fchoonheyt, om langer tot haren nadeel
tehooren fpreken- hoe-wel ick in twijffel

ftelle , of het lefte by u verhaelt tot haren
nadeel is , dan niet . 'Doch hoe het zy , laet

ons komen tot de naeft-volgende gefchiede-

niflè

.

S o p h. Mijn faken roepen my nu elders*

jongelingh : oock foo hebbe ick net volgen-
de trou-geval onlangs door-lefèn , en mits
de fellaemheyt van het felve wel rijpelick

daer op gelet . Ghy leeft het by u felven

:

ende als wy den anderen wederom by gele-
gentheyt fullen komen te befoecken , foo
willen wy van die vraegh-ftucken daer uyt
ontftaende naerder fpreken , foohetughe-
valt.

P h i. Vwen voor-flagh vinde ick goet

,

weerde man, en gae my van nu af aen daer
naefchicken.

S o p h. Doet foo, Philogame, ende
vaert wel

.

N n n Sel-
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47i

Selfaem Trou -geval

TVSSCHEN
EEN

S P A E N S

H Ö E L M A N,
ende een

H E Y D I N N E;
00 ah defelve edelman

\ ende alle de vverelt

doengeloofde .

Act is een felfaem volck eenegen om Dei'origi-

te dwalen,
Pticns,au-

Gedurigh om-gevoert in alle vreem- g^miés
de palen , Eft-

Dat (foo het fchijnen magh ) als defKe-

ïn het wilde leeft, jggj
Maer des al niet-te-min {ynvaftc^-^^-

T ^ ' / 7. Et de
horum
Chiroman-

;
geven

,

:l(aem 1even«

£

'M^tfT^*>BHH vvetten heeft

%t> JJ?
Vcr^ den naem van heydens

g

V
r°cm

r koomt , een wonder fcn^m iV1

k. Vc

11

dattct weet uyt yders hant te fien

,

hShz^ v°or geluck ofonhcyl fal gcfchicn.

S "odI
Il°ofc van ^efe rouvvc Saitcn >

s

y Vvi loo
bcVcl Cn

°P ^aer^ticn Paften >

°° Vec
l a? '

V^S
'

c^oonra
Pt > cn Alm in haef bcjagh

,

* eenigh wijfop acrdcn vvefen magh
;

tia lib. 7.

cap.39. Ite

Camcrar.

part. 1.

Meditar.

hiftoric.

cap. 17.



47 * HET SPAENS
Sy quam veel tot Madril ofin de naefte fteden *

VVant mitfe kluchtigh was , Coo vvertfe daer ge
le

Sy had in haer gevolgh al menigh'gau verftant

,

Soo dacfe guntt en hulp by al de jonckheyt vant-

Sy ftal eens feker kint te midden opter ftraten,

Dat uy t een edel huys daer eenfiem was gelaten >
ct J

Het was een aerdigh dier , maer jongh en vvo
. ^

En 't is maer twee jaer out , ofllechts een vV
^ce p

t#n >

De meyt , wiens ampt het was hier op den dient

Die gafde buert een praet , en liet het wicht v&t

Maiombc was vcrblij t y niet om het geeftig*1 K

Maer datfe rijck gewaet ontrent fyn leden vtftf'

Sy geeft haer metten buyc in onbekende vlecken >

En waer het onguer heir genegen is te trecken. • ^cc(>
£

Doch wat de moeder ïocht, en waer de va
iie

yfje^
Men hoort niet hoe't haer gingh > ofwaer net n

Hoe nau daer wort gevraeght, hoe nau daer vvo^

Men weet niet wat geval het kint is over-kom
cn *

^^fi*

Waer dat men immer font y ofwaer men
vra£

f v^'

'T is al om niet gepooght , geen menfeh en v

Maiombe liet het kint verïcheyde dingen leeren >

Waer mede dat het mocht fyn teere jeught vere ^
Eerft fingen na de kunft , oock fpringen op fofi

En wat na 's lants gebruyek een vrijfter g
e^' ƒ

Met kint waft onderwijl , en leerde vreemde
13*

En grepen na de kunft , en veelderhande ^P
r?^

C

^ t , ^
En felfiem hant-gefpel , en ick en weet niet S

0
$èfi

Waer van fchier niet een menfeh de rechte g^
Het was van (choone vervv , en vrolick in net

Daer is een diep vernuf in fyn gelaet te lefen : ^ f

Het had een wacker oogh , en (vvart gelij ctc

Syn aenficht even-wel is uyter-maten Wit-



V^^nfy r
H B Y D 1 N N E T I E.

0t alderU ,

chc JCUSht * fyn wel-gemaeckte leden^

In VouJ §edans en alle fpel befteden
J

\t
Si§h Vln f

het voIck
'
en vvic het macr en fagh {XT1 aer^gh dier als niet verGden magh. <

Wtk J°ng
r
maeghcgeen kIcyne verwecken

,

Men vitJ ?gcfangn dc finnen weet te trecken :

U
VVa

«ne r '
ftem een vders herte fteeIt

i

S
rdes

al n
^ CCn rCyS eenaerdlgn deuntjen queelt

.

y VVil
^en i

et~ t<

rmin fv vvii geen vuyle dingen

,

^onr" ^ück '

^

een flimmc rancken fingen

<

b
A

l

1 VVa
t One' y

V
?
nder heus

'
n:ier oir en finnen teer

,

u
CShee

ftfe k, u
yt en nnght{e nimmermeer

.

„2,7 VoIck fo° veel omfaghgekregen

,

f
n fcCT

g
u
macl geleyt in beter vvcIcn

:

Cetl h°ort7 ?
dc mont tot vuvIhey c ls gevvent *

Svft °°ck ,1 i

gCen derteI woort als fyder is ontrent

.

Hher .

r°ttotfteIen is genegen
,

S'ts fv
y '

be
'
agn en iffcr heftigh tegen

:

VrISCrntnI
Cd7",^ Cn fPclen VVlnt '

S
yd

fo
°der r l

tOC fPcIen nietgdmc .

to^aenlT dingh bvvvi
i
len is genomen

,

r* al don r
1gh en voor de ileden komen

;

vont,

Van ,^
C

l
menknenyveet den rechten gront.

pc*

473

^|^ ectivan i
T^",w""-" Cil vveetaenrecntengro

1 vVat^
1
°°P 5 en üet hem vccrdish draven

,

fkï 0f b
yCmanc ftai

'
'in eenigh velt begSven

,

Sv!^^eS l"

00m JT
n h°°Sht °f krommc bocbt

>

X !

fe
danT f

ant by tCyckens vindenmocht.

$o ^ hcJ
CVl'

aeght
°P C §l,nter is geftolen

,

C ^cktf
°ntVr

L
cmt

'
cn waer het is verholen

,

°°rden r

V
°?r

n
VO,ck cen wonder vreemt vcrhael

,

1 ionder flot in onbekende tael.

O o o Maer
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Maerfeytdan<

HET SPAËNS
, dat onder gene linden,

>hetleft

Ofach den naeften bergh het goet is uyt te vinden:

En als men dan het kracm daer uyter aerden
tra^

Soo vvaft dat al het lant van hare wonders tpra

Doch fv vvift boven al haer faken aen te leggen

,

Om aen de lofl'e jeught geluck te konnen

Het fchijnt dat fy den gront van alle zielen ke^
En fchier wat yder menfch in fyn gedachten p

Sv vvift al vvatter loopt op in de hantte tój<*«? '

f

En hoe dat yemants aert kan uyt het weien bll

^o0£(
\>M'

En wat een klcyn , een groot , een puntigh

En wat men uyt een oogh ofander lidt bcllLl'

k

'

ctJ ,

Oock uyt den neus alleen foo kanfe grondeni

tre

.

VVaer heen dat yemants luft ofgulle (innen itte ^ >

Want ifl'e plomp , of fcherp , of hoogh ,
ot

Sy heeft van ftonden aen fyn aert daer uyt g
e

Sy vvift als op een draet , nae mate van de jaren,

VVat yder over-koomt en plagh te wedervare^ .

En wat een teere maeght in haer gcvvncbtc

En wat een jonge wulp ontrent den boeien
(] ,

Sy weet (
gelijck het fchijnt ) de gangen van de

fi
:

V Vaer in het klouckfte breyn by wijlen kan vc
.

Sy weet en Wat de fon en wat de mane °rc '

En waer toe fighhetjaerenaidenhemeln^

Een wie haer openbaert wanneer hy is
gebore ,

Dien weetfc by gevolgh fyn leven na te ff
01^^ >

Nu fpreccktfc wonder breet van druck en o v

En offer yemant arm ofmachtigh werden.

,

Sy weet den leven-ftreep in yders hant te W»J ^

.

Daer uyt een vremt gevolgh en groote
dingen^ ^

Want is de linij recht en fonder krommen

Soo roemtfe ftage vreught en nimmer ong
e



Crv
alcf ,.

H E Y D 1 N E T I E. 47)'

S
°° vVort k

C^rnae^^hecfen m verfcheyde bochten

,

*ndicnf l^enneLraec^c raet ^roi^neytaen-gevochtea

.

So0 jjj

C mti
i ts rijft > en dan. eens neder koomt

,

ty&pi- uf
nt

.

er Vo°rgewis cenfwaren val gefchroomt t

hier K-a
001 gCVV1S e

,

e'° fvvaEen v"*

!

7 kar» q .1"er hoogh , fy kent een yders vvefen

,

En f
ckrijcken felfs uy t hantofvipgerslefen s

En fQ

tl

)
ts
groot verlies , en fomtijts g.rooten fchat

,

Vv
ijft

vveïeen galgh., ofooek een fchendigh rat

^Vrijft

Cn Vr^ eraeil:
> vvanneer hem ftaet te paren

,

En ojpf
offe veel of luttel heeft te baren

,

Dan o

e

fV
v den man faj YVCf6n liefgetal

,

f
't n1e ^ b«yten haer fyn luft gebruyeken fal

.

^dat
ĉ ]

r alhcc volck-alfbo tc moeten vvefen %

En a|

acr
'aegen naem ganich hooge was gerefèn

,

*\ v,^
rmits fy brcet in defen handel vveyt,

reden fey t

.

e%h '

11 eeni
£n dorP daer vveetfe flucx te vragen }

En vvi

ln

f ^
r bedrijfde meeftc lieden dragen

,

t *Vh n

C
daer ontgaet in luft ofdertel bloet

,

Sis fy^ VVac ovcl"-al de loffe jonckheyt doet

.

0
vvc

c

b
?

n vint d]er yet op val t te feggen
,

•Sy
ni

e na de kun ft haer faken aen teleggen
;

V^'
s ofU

C

?
m vder menfeh fyn feylen openbaer

,

Afy v

yt v n gcficht het quaet te vinden vvaer

.

St het

U yCmant vveet dat veyn ft ftk te lefen

^^i c

°°gh alleen > ofuyt het ander vvefen

:

Al
^ °ocïï

a^tcmae ^ met een gauwen ftreeck

,

$vlSr ccn J?
leegnftc man verwondert ftont en keeck .

k^ het
r vracSnc i vvat man haer ftaet tc trouwen

,

P
y r
Preed-

giCr V°Ick acrdl§h ondcrhouvven >

al ha
^S door een vv°lck en noyt met open mont

,

cr ganfeh beley t dat heeft een loofen gront

.

O o o i Hoe
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Hoe oyt de fake valtfy kan het al verdrayen i

Sy kan de gautte felfs met fchijn van reden paycn S

En aifTe dan een reys de rechte gronden treft

,

Dan iflct dat men haer tot in de lucht verheft

.

Men hielt dat fy geftaegh een geeft met haer geleyd
c

>

Die haer als in het oir verholen dingen leyde:

En mits dit al gefchiet door foo een jonge tnacg

Soo iflct dat het fpel hun des te meer bchaegM*

T geviel om defentijt dat in dien eygen lande
jC)

Een jongh een aerdigh dier door jeught en lierde
^

En hy die haer het breyn en oock den geeft belaC
[

Was even als de maeght met hare min gevat

Maer daer en was geen raetom oyt te mogen p*rcn '

Vermits fy niet gelijck in goet offtaet en waren

;

De juffer is te hjck > als maer een ecnigh k*nt > .
n vjfl£'

Soo dat haer drouve vrient voor hem geen troo

Giralde lijckewel die bleef tot hem genegen >

En is om fynent wil als fleck te bed gelegen > 0fi^

Maer fey t het niet een menfeh wat haer van bW

Soo datie menighmael veel drouve tranen ftorc '

n ,

Of fchoon een ander lacht > iy kan geen vreugh<fc
ra

l

Sy kan haer in den nacht niet geven om te flapen >

Sy klaeght , en ( foo het fchijnt ) fy voelt geft ;V?
c

1

En defen onverlet fy wil geen medecijn

.

Haer vader niet-te-min die liet een doctor halen >

^

Maer die gingh even-ftaegh als in het wilde avV?

Hy weet niet watter (chort > hy weet niet vvat ^

Hy weet voor hare quael geen fap of hey l^
enl r

Hy ftaet als buyten fpoor > en is geheel verlegen >

Enal wat hy begint dat zijn bekaeyde wegen:

Dies feyt hy , dat het quaet een langer tijt beh
aU

En , (iet > hier is het huys ten hooghften in
r
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DINNETIE.
r^fed °j c *°° quammcr Preciofc

,

Wh °ntrent ecn goede placts verkofe

h ^ies vva '?
V°°r ^aer &cvote^

»

en voor het ganfche rot

u
c Vrouvve

VCCl gefien ontrent het naefte flot
•

0Li do

C

t
aU ^Ct ^s

'
Devvuft van har

e

faken

,

En dae

r

^ ^erdigh dier haer dochter wat vermaken
j

Ên feV
J°
n
^ entfo om , en leytfc voor het bedt

,

?y Gct e

C

:

ISjiemant weet wat defe vrijfter let

.

Vvy
(j-
t^at ^aer Schort , en foo ghy weet te feggen

Mijn
*
£

Jf^aem ftuck behooren aen te leggen

,

h ^§4 v
1 ^°Cte macg^ c

»
die^ 11 zi

J
n getoont

,

?
n mi

i ncr hant ten hooghften zijn geloont

.

ty
VoSc{

"8Ceftigh dier dc vrijfter aen te (preken

Hetq
u

C

j

0et °eleyt enongevvooneftreken

,

(peelc een aerdigh liet -

r

l
l Conft

timmer d°etten baetde fiecke niet.

y §a
ecin

t

ltan?e merekt fy gaet figh naerder fetten

,

s
y bid

d

11e

n
der ernft °P allc dingen letcen »

f
1 fp

ta<?
a
j
het volck wil uyt de kamer

?Se fJ?
de hcck* maeght in defe vvoc

gaen

,

woorden aen

:

en reys (

i

ck dienihet toch te weten)
gegeten

,

Of kie k
C maegb mct fuycker overlaft,

Or
J
U \ \L

b
y g^al te langen tijt gevaft ?

rSr eenl
erdraCyCm °P de

j
acht te ri

^
den »

r\
is ü °n vaI gebracht in bitter lijden ?

Op hebj
e i

Ct Verhlc door 4 te kingen. dans »

^
1(Ier

yet v

aC

^evvaeckt ontrent de maeghde-krans >

r\
Van *li

C

^
pt 111 uvve teerc lcden

*

f te?v
y het& allecn verftaet de reden ?

^ ttjagV?
Verftelt in uwen teeren fchoot ?

&ftt magh aen een maeghtwel feggen haren noot

.

O o o 3 Spreeckt
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Spreeckt ront gelijck hec dient van u verholen wete

Ghy fultdoor mijn behulp in korten zijngenefen ;
*

^

lek weet vva.taen de jeughthy wijlen kan gc le

En fchoon al ben ick jongh ick hebbe veel genen-

I Qitr mue

Giraldc feydc neen op al haer fnege vragen

,

Dies gaet Conftan^e voort en opent nieuwe lagcn '^i>

Hoort ( feytfe ) kenje niet een hups en aerdigM

De (choonfte van de ftadt > jae van het ganfche & ,
:

Hebt ghy hemmenighmael nietgeeftighhoorenp
1 '1

Ofdoor een gunftigh oogh tot in het hert gelaten <

^V Vaerom doch foo geveynft , dat ghfy foo langen

Hem in bedencken hout en niet te wil en zijt ?

Ey lieve, fooje meent den vrijer oyt te trouwen > ^
En wilt hem niet te langh in angft en tvvijftel ho

üVv
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f
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Diens
yn tanaen breeckc als hy een note kraeckt

,

aJ^c kre

Cl

? is nict tc Sroot fchoon hy de keeré fmaeckt

.

fy die oe

C

a
C
f
n ^os 5 en vverr geheel ontftcken

,

^uHo
Ce

r ^ier Van vrijcn noorde preken
j

h
^at

^ac 'l u
Veyn ĉn VVOU

'
^acr ^oec ls boven naer

>

F

l

8ecft
•

'nn'gh hert ten vollen openbaer

.

11
a

' ^ec y

S

°^ ^en
^°°P *

naer
P°^ s begon te jagen

,

Conft
an

reemc gewoel van ongelijcke flagen

.

S ^ ('v?

C VVederom

:

Nu^ lck watter fchort

;

y^eckt fQ

Va
^dden magh ) en doet u niet te kort

.

[ Voor
° reden ey£nc > en bet u moeder weten ,

VV
aiu^

en edel geeft u finnen heeft befeten

.

D r°
e ^tt^

IangCr v̂viignt >
en meer u Weckte deckt

,

h
'tcke v^a

VVe jeuSnt tocgrooter hinder ftreckt

.

?
fucht

5 en al hacr lcdcn beven

,

0 ^ ick/f
n vvorden om-gedreven

,

D Vve
^ Prack de maeght) wat kunft en vvijfheyt doet

3

Vy
Vy

tl
ic]j

Ctj
gcuJck het blijckt , den gront van mijn gemoet

.

V°
r
na tcT r°°

naen in &eenen deel verfwijgen

,

ï
at

dien

C uy r mi
in i

01)ge finnen niJgen •

V^lietf
lïlCcrgeveynft\ ick ben van liefde kranck

,

V^l
*Hi"

C nU
£cduert vve' êven maenden Ianck

.

yHün a

U

]

et Dcleyt mijn ouders openbaren

,

S
nt foo t

tC ^aCn °P m^ n bcdroufde jaren

.

Vn 's de r

^

lCn^ min nict nae^ genieten magh

,

*Wccn f

r°IUS^ï1 van niijnen leften dagh

.

CStav
rUy

-

C
.

'
°* klUyC

' Scen 5 °* PaP genefen i

•

^ti *ck

CÜ Z '^ n ' ick VVil begravcn wefen >

V 0,1dCr
niCt cn kl%h nem die mi

J
n ne« bemint

,

vint.

Ct
e
etl

ft

gefPreck fo° llortfe duyfcnt tranen

,

"ge veur hacr tecre wangen banen

.

Con-



4So HET S P A E N.S ^^oCu

Conftan^e trooft de maeght , en geeft haer
goe
^s\

oCt>

En ftremc , door foet gcfprcck , haer gullen
tran

Hier op is > des verfochc , de moeder in-gekomen r

Die had tot haer behulp een dodor met genomen
i

Conffan^e gaeter by , maer trat bezijden af>

^
Daer fy haer met befchey t het ftuck te kennen g« ;

Het fpeet de medelijn }
dat fy de rechte gronden

,

Van defe maeghde-quael had kunftigh onderwonde ^
Te meer , vermus hy weet dat oock de klouck

Dit uy t geen herte-ilagh ofader voelen kan *

Maer als hy in gefpreck met haer began te tr
f^

cl

^c0
•

Doengingh Conftan^e ront, en gaf hem defe re

Een maeght van achtien jaer , af-keerigh
van g

Die vecltijts (onder flacp geheele nachten ft*c c 9

(

Die > als men flechts begint van vrijers yet te fp^c

Verandert in gebaer 3 en laet haer woorden ^e^c

^ ^tu

Die ftaegh wil eenfaem zijn , en nimmer uyt"z

En , fchoon al ifle jongh > het foet gefelfchap
n*

Die geel en deerlick fret , en leeft als fonder eten % ^ .

Wat foo een vrijfter fchort dat heb ick wel te v

lek fcgge , dat geen ialfhaer oy t genefen kW^

>

Maer dat haer fhl gebreck verey 11 een ruft**?

Hier by koomt dat ick (ie haer oogen in-gefoncK

Maer vierigh even-wel , gelijck als helle voflck*^

.

Haer pols gevveldigh ras > haer water bijfter
?

Hoe ? kan dit anders zijn als enckel minne-n<j p ,

Voor my ick ftel het vaft . ghy mooght het ovef cv

V dochter even-fclfs (al u de vvaerheyt feggen >

fak^
Soo ghy haer recht bevraeght ; want y

na l̂C

^n
iffi\

De noot die roept om hulp > daer is geen veyn

De dodor laet de fpijc > na defe woorden ,
varefl >

En prijft het rijp verftant in foo onrijpe jaren >
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HEYDINNETIE.
Hti tZ*

"y nadc*hant haer niet als eer bewees

,

L^v. _ ,

ü
fnu

hcthft

11

1°lIen mont haer mege vonden Precs
-

n°it j
dier yct van den han<lei vvifte

>

En
ftej

.

na dc kunft en fchijn van reden gifte

,

. De v ,; 'r
nict te vaft , doch hoe het immer was

,

S°° ^eft d

Cr
§^ ecn man * cn ^arc koorts genas

.

0 vVqu f

C,on
gc rnaeght haer vont te zijn genefen

,

Sy
let ^

y ^etter daet beleeft en danckbaer vvefen

,

S ^Wh* eydensvolck ganrcnfoberisgeklect,

r?
f
Prack k

aer teerc
j
eughc ccn innign herten-leet

.

ei
ftracx

moedef acn t Van yemantgunft ontfangen

met alle vlijt verlangen

N
nvv

at e

er'§unfttedoen
- Vrou moeder, t is bekent

f?^ iele T,L
drouven fta™ mijn ziele was belent

;

y to
ont j

dc lof) gefont in al de leden

,

48 *

K^eit^
<ianckt,aer hert , dat leert de wijfe reden

;

V
kH \ï* VVonder naeckt

,
ghy kleet het fchamel rot

,

kN
etJ j

cr dienftigh zijn , en liefaen onfen God

.

ï
"
Van n?

ent hy 0ns dc vri
i
ftcr niet vergeten

Nieti
icL

Jn veid»ct de gronden leerde weten

.

D
1 v

vie d
yet vcrma

gh > &o vveeft toch hier beleeft
$

ï^det y

U
"?cckten kIeet onttanght meer als hy geeft

.

$

0tïl

geen ?om

:

Dit zi
in ganfeh rouwe menfehen

,

.Hvyj Pracntigh klcet, en minom rijekdom wenfehenj

Vet
Scïtd

CVenftae
gh > dat is haer oude wet,

^i^°on -Ti
hacr tot iaft * cen kIect maer tot bclet

•

vSfec vö
cen klect vvou om dc lcden hangen »

t
é °°r£evvis men^"dct niet ontfangen

t
{'ieve n'

yt dc macghc > ghy zijt my wat t

d
g«n":om mijnen tvvil vervvervei

es tc min wanneer ghy koomt te fterven ;

lpenckfe wat al waret enckei baey

.

uvve gunftom mijnen tvvil verwerven

,
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48* HET SPAENS
De moeder lougher om , en prees de goede zi^ »

Maer foo dat van de gift ofniet ofvveynigh
vie •

^

Als yemant naer een quael bekoomt fyn vorign v

En dat een jonge wulp van krevel is genefen >

En dat een (chippers gaft figh op het drooge lie > ^ ;

Dan fmek een danckbaer hert wel licht tot ene

Giralde lijckevvel > nu onder echte wetten

,

Bcfchonck het geeftigh dier met

Eé bruyt-ftuck voor dédienft.Daerloughhetg^b

En vont in dit verhael een aerdigh tij t-verdrijf-

Dit maeckt de jonge maeght vermaert in alle ucdc 9

Mits fy de vrijfters kent tot in haer diepfte leden >

^

En 't bracht aen 't ganfche rot geen kleyne baten

V Vant daer Conftan^e quam daer wallet al g
eV

Maiombe die figh liet haer befte-moeder noemen >

^

En laet geen vreemde mans ontrent haer nichte k°

Sy neemt haer evenftaegh met al de finnen vvacf i

En waer de bende reyft , fy flaept benevens

Daer was ontrent Madril een buyten-hofte vinde >

Bevi ijt met boom-gewas van alle fture winden >

Hier viel om defen tijt een openbare feeft $

^
En daer bewees de maeght haer uytgelefen g

ce

Daer is een prijs gefet voor die met aerdigh^Sf
1

^-
Daer is een prijs gefet voor die met

Sou fvveven boven al • en 't is de fnege maC^ LaCgb
fV

Die aen het nieufgier volck in beyde meeft be

kkcXwt-
^e ^noP i

cns van yvo *r^e acn ^aer ving
crs vvaren

'

chefpcl in Gaen boven alle fpel en boven alle fnaren

;

E£ Want aliT haer foete ftem en rafle vingers
'tod*^

,

kelick,aaer $00 vvort a[ vvie het hoort door lufteil öWr?F n ,
onuei niet

t Ic^S
cene nade T en is door geen gefpreckde menfehen uyt te 1

?natWM
gcfongeo. 'T en is ( na mijn begrijp ) met woorden niet



i

483

Maer k

Cho°nheyt al vcrmagh . De kunft is liefgetal

,

h
Crv

Vas

°0lï
l

te,: fchoonhcyt by foo gaetfe boven al

.

En
t

'

v
• .55 klcync wilt met fiiege bracken quelde

:

S0o rae

1J

[

hy de jacht%h al te befigh hout

,

jty VvCet
nv buyten fpoor te dolen in het wout

.

' v
Veet ï

agers meer , hy weet geen fnelle winden

,

Maer
nct b°kh fyn pagjen niet te vinden

:

b
^Ct* vv

VV
j ^ eenfiem dwaelt , verneemt hy nevens hem

V?
ftactee"!?

r foc£c
,

n£aIm » een onbekende ftem

.

al v
Vaer

1 ^
eynigh ftil tot by hem is vernomen

^daer
Ct "3etgc^iyttothem was afte komen

,

;

so0 q
°P trat hv voort, enmeteenftillengangh

NitsL j*
1 n
J

in net dal van vvaer men hoort den fengh

.

°°gaetl

*0
} cIe plaets nu dichte quam genaken

,

n eyn
(?

<

L
0r

^
00^ecn °Pen ruymte maken

,

T vVn H
moc^te ^en vv*em ncc naefte gras

b'

Vce
v
riift

acngcnaem van ângn cn ftemme was.
lc

fytoth
aen bergh die pluckten verfchè rofen

,

K
n vv

at t

Vcrmacck uy'
1 al <*e velden kofen

,

te
Cr

fat

er z|j<icn af , ontrent een groenen bocht

,

k
11
Vyjjc

ecn
- jonger maeght die role-kranfen vlocht

.

u
3tq-

Vanvr».H 1—r 1 1

Eti

\
1
v
vijj jJ

^acj£n h'et oogh ontrentde jonge maeght

.

%H ^
Cn

.

Deugh is ontrent de verfche bloemen

,

l?^t ^Ct V°'ck ^at VVV ncV£knnen noemen
,

*

VCcf
t op J°

n^C *P
mv 1 dic in net gr°ene fat

^No0A n benden voet hem door het oir gevat

,

rt
ha

Ct
p°Sn vcrrt,ckt . hy fiet haer geeftigh vvefen

,

er loete ftem , en heeftet bey geprelèn

.

P P P 1 En

1
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484 HETSPAEN S

En t wijl hy ftaet en dut en op de vrijfter fiet >

Soo hieffy weder aen , en fongh een ander
liet -

Maerom te zijn een hupic* 1

Tereeren van de jeug^-
ofl)

Vw plucker tot een ioetei

Entoteenibgevreug^.

En of u ti/t is wonder koi
•

> .

Maeckt daerom geen g*

Want fchoon een friffche
oos

Sy hout een Toeten geur

.

Welnuwyftaenineenen g
rae

!

Ocierfelvanhetwout*

.

raet

Koom geefmy doch van uw

Dieghy voor fekerft
hout. t

Moet oock mijn bloeny^/

Van yemant zijn gep
iüC

.

hz ijt,

Iae 5
vrvfter,foojetvveerdiS

En fob het ugeluckt.

^

Daer zijnder niet dan al te v
^

Dieftaeghtentooneiw .

Sy bieden ons een groene*
;

Maer niemant wilder^ jeö

Daerfweefthaerblatda
1!"

Alsftofgemeenlicl<
doeUcrV^

,

Ach 'tbloemtje dat geen P^et>

Dat treet men met dei
c

ui>rvoor|p

Wel hoelwatkoomtni^

SChoon bloem-gewas 5 en edel kruyt

Van y

s hemels dau gevoet ?

En al wat uyteraerden fpruyt

,

Ghy wort van my gegroet

.

Ick koom hier aen der heyden gaen >

Daer fouck ick mijn vermaeck>
Ick gae op u mijn oogen flaen,

En 't fchijnt dat ick ontwaeck

.

Ickfie mijn beelt in uwe jeught

,

Dat my eerft heden blijekt

.

Ick fchep mijn luft uyt uwe vreught >

Vermits ghy my gelijckt

.

V fchoone verw en früTche glans

Verkiert het ganfche velt

.

En 3 naer het feggen van de mans >

Ben ick oockfoo geftelt

.

Maer daer is noch een ander fluck >

Dat med' ons beyde raeckt

;

Dat is dat ramp en ongeluck
Ganfch licht tot ons genaeckt

.

Befiet hoe ras eenbloemtje fterft 5

En plat ter aerden fijght

:

Befiet hoe licht fyn glans verderft >

En dorre plecken krijght

.

Befiet hoe dat een friflche roos 5

( Ick meyn een jonge maeght
)

Een die men onder duvfent koos

,

En al de jeught behaeght

,

Befiet hoe licht een fchoone blom
Verlieft haer eei ften glans

j

Schoon fy was liefen vvellekom
By alle jonge mans

.

Wel roosjens ? cierfels van het velt >

Kan dit alfoo gefchien *

En iftmet u alibo geftelt 5

Soo dienter in verfien

.

Maerfegh wat kan u beter zijn 5

Als datje wort gepluckt i

Niet door een bock ofgortigh fwijn j

Om foo te zijn verdruckt

.

Gerefen uyt het ^°u^c
Mydunckt hier fit een

Gedoken in het hout .^Qti

Het mocht wel zijn de D
fl#

Die woont hierin &
Datisvanouts dé rechte 1

Om vrijfters leet te doei

^

Wellinckerwie ghy

Ick bid u weeft geruit .

flte
,

Mijn bloem, mijn roem'

Is niet voor uwen lü**k
e^

Ickwachte voor mijn** 9

Tottrooftvanm^VvV r
han^

Ickwachte vry een weer

Maer u en wacht
ïcKui

1*0*$
Terwijl hem dit gebeurt met wonder groot ve

Soo koomt de nachtegael figh by de vrijfter voU£f
l
\'

En queelt daer uyte borft met foo een bly g
c A

e J

^

Dat haer vermenghde ftem verheught het g^n f
c



,

H E Y D I N N E T I E.

eren,krwiji k°
nderdies

gev°cJc fyn geeft b
Vy

e{ £

0
P de maeght alleen heeft fitten loeren

.

,

Eenson

f

;

?

lc %denskintCfeythy met vollen mont)

:

acr
fou ff

n hoo ŝgekleec voor ons een toone ftont

,

Cgclii
fchoonneytgaen ? van foo een aerdigh vvefen

HiCr

0

J

p
lck meyn ) in geenen tijt gelefen

.

S

^ieVn f
treet^ toe

'
en geefthem by de maeght,

Vy^ eei h
gCV

?feh en na de
i
aêers vraegnt

^erfy
n

üe"s gelaet, feyt geenfins yet te weten
^en Pt,A

C e
J^
cnaP is ; maer daer te zijn gefeten

,

cyndefv

ip is ; maer aaer te zijn b
u °ie

Ly een krans van groene kruyden vlocht

,

&Hbe a ? °P hct feeft tot eierfel dienen mocht.

g0tl
vanft

cds den ridder had vernomen

,

V
1

h
VO°r ^aiC nicilt tC^ïomen

*

C L„ j
r daer ontrent , op datfe mocht verftaen

gaen

.

h^aii Ï
S

Saek met f°° cen aerdigh vvefen

h
er

vlo Se ^aetgenough en heefc geprefen

,

V*
1

deT
Uy C karen mont *°° aengenamen lagh

,

C* Cc|en z

gÜn
u
C VVon van die haer ^aer en%k *

pWck^
n eek

»
^aer rcdcn vvci gebonden

,

h
t|c

°tte
^ CUckel geeft en lliet^ *°etc von£len i

^
3C toon t

'
VV3lk doct en vvat ê neemc hant

,

V*er ond
een

^°eilen aert etl ongemeen verftant.

£ P dici
ont^e^ ^oor neete voncken

,

S^tom
C

f
gen ^ont kec ^°et vergifgedroncken •

V° is iy
ny wiftvvie datMaiombe was,

K'^nft T*$n v
,

ecld
f
rha

?
de r̂ dcn »

V^en^n felfs in langh gefpreck getreden

;

erft hy uyt : V fchoónhey t", geeftigh dier

,

mijn gemoet een wonder felfaem vier

.

P P P
3 lek
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4S6 HET SPAENS
lek wou , indien ick mocht , u trouwe dienaer WC

En foo u dat beviel , foo waer ick haeft genefen , 0 f

Soo waer ick metter daet een ganfeh gcluckig
^

En had door uyve gunft mijn vollen herten-vven

Het woort is nau gefeyt » de foete Pretiofe

Die kreegh hier op een blos gelijck een verfche xo
^^&$u

Haer gramfchap en met een haer fchaemte zijn v
fl
ght:

Als haer beroert gemoet hem dus fyn antvyoort
fl ^

Heer ridder ( naerick hoor) ghy zijt- vol hooflcne

^

En hebt ( naer ick vermoe ) meer vnjfters uyt-ge*
£ vleV

c ^

Ick weet ( als ghy een maeghtom hare fchoonn y

Ick vvetet , lieve vrient , al wattet is gefeyt .
.

Ick weet dat eens de vos bedroogh den llechten r

Als hy na fpijfe focht om hem te mogen laven

;

De raef'had lecker aes en drough het in den bec&>
^

Dit fagh de loofe vos , en fpeeld' hem defen tree
•

Hy fey t hem , Aerdigh dier dat geeftigh weet te U ï>

En zijt van outsgeleert in alle foete dingen, ^ft,
Ey fchenckt ons nu "een reys een deuntjen na afi

Dat fal ons heden zijn een teyeken uwer gnni •

De raef , eylaes verlocktmetdefe troutel-reden.

Die vought figh om te doen gelijck hy was gebede >

En mits dat hy den beek tot lingen open ftelt»

Soo viel hetlecker aes te midden op het velt-

Dat greep de flimme vos , en funder langh te bey

Begaf hy metten roof figh midden opder heyden
>

Daer at en lough het dier , en al met vollen tn°
^

Terwijl de malie raef bedrouft en eenfaeffi ft01

Ick ken ( al ben ick jongh ) den aert van 't liftig
n P

i weet wat ongemack hier uyt fou mogen ri) ,

Ick weet her watje foeckt , als ghy my gunfte
„

En

Macr fchoon ghy zijt de vos , ick ben de rave



Ick
ben e ,

HEYDINNETIE -

Hoe k
en "eydens kint veracht van alle menfehen

,

Als
fl

U
,

°8n gemoetom mijn gefelfchap vvenlèhen

.

tot
CC

°^ ĉn gront » cen evn(3
"
u geyle luft

neer mijner jeught eens mochte 2ijn gebluft: ï

487

^ in
' & ,

°ofcct vry i geen man fal my belefen

,

Ac
^m

gCy
luft hcm fal ten dienfte wefen

.

5
ck ben

V°° r vv^c
>
en dat vve^n magh

,

iele e

e<m Vyandin van a'^e vuyl t>ejagh

.

\

r ü
eti

*CüVvigk zi
J
n

• wel gaet dan elders jagen

,

K
eetd

^CCn kans mi
^
n eere vvec^ te dragen ;

^ c^ is e
^ °n^cr 1 wo^ datghy voor heydens groet:

V^ > tM**
rC^nc zie ^ en onbevlecktgemoet •

^Vi l
,

en
ghy zij t genegen om te jocken

,

0et dertel hof, en ftreelt de fijde rocken

,

Soeckt
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488 HET S P A E N S

Soeckt dier bequamc ftofvoor u ongure vreugd

En laet my 't edel pant van mijne reyne jeught-

Als 't wijfop defen toon de vrijfter hoorde fpreken
> _

Heeft fy haer peck-fwart hair een vveynigh op~g
e

Alsbly vanditgefpreck. Ey y fcytfc, lieve vriend

Hier is geen lichte koy die hooffche linckers
dient-

De joncker als verbaeft van foo geftrenge woorden
>

Die hem als door het oir tot in het herte boorden >

Sagh op het fier gelaet van foo een jeughdigh di^r >

En voelt te meer de kracht van fyn invvendigh
vie '

En naer hy fonder fpraeck een vveynigh heeft gele* 9

Soo laet hy fyn befluyt de ftrenge vrijfter weten >

En dat op defen voet; hy treckt van fyner hant

Een ringh , een rijck juweel , een hellen dian^ > ^
En fey t haer : Schoone maeght > ick fvveere by

En by het ridderfchap my van den prins gegeven j

Ick fvveqre by het pant dat ghy voor oogen fiet ?

Dat u mijn trouwe ziel oprechte liefde biet
. ^

'K en wil u , (choone blom % niet als een

Ick wil u na den aert van onfe wetten trouwen > •

(>

En tot een vaft gemerck , (let daer een eeuwig"r

Draeght dat tot mijnder eer aen uwe rcchterh3
nt

Te midden in het woort foo biet hy Pretiofe

Een (choonen diamant . Sy , na een lange pofe

Het ftuck in haer gemoet te hebben overdacht , ^3$',

Heeft dus > met heus gelaet , haer antvvoort £^
VVel joncker , namy dunckt , ghy fchijnt het ft^c

Maer ghy fult uwen ftaet inmy te feer verkleed
1

;

Ghy daerom letter op , eer datghy vorder gact »

Hier dient niet in gegaen als met beletten raet •

Maer noch al boven dat , foo magh ick niet vergc
tel1

Dat u in dit geval is dienftigh om te weten j

S

\

\
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H E Y D 1 N N E T I E. 48 ,

Eer dat
noo<%h acht voor al te zijn gedaen

,

dcfen handel gaen.

la
eil *?

Vec
Jarcn langk «* ons gefelfchap leven ,

Ghymo ^
vvet te" vollen over-geven

:

Êy Wij?

6

y'enevens ons gaen ^°'en ac^ter lant,

P
y ^ocft

nder geh cn Tonder eenigh pant

:

v tii0ea
U mac^igh goet en uwe groote ftaten

,

Ghy mo
u Prachtigh kleet geheelick achter laten

,

t
£ea fp

°

'

clt In v°lk daet , en niet in loofen fchijn

,

Ctf^ a l , *
*
j

als vvv
'
van^ de vverelt zijn ;

nü
t ei d°

? V"enc
» om vveI ce mogen Ietten

,

cn%hisufinop my te fetten

,

j.
^etu d

-

aen dender zy , ofmy oock dienen fou

$ dit
is

Vrv gcmoet te binden aen de trou

.

7 , f0o l
gebruyck

, ick fpreke fonder veyfen

,

^«O" C ' gaCC °P de fake fen
'

\ l
a
^dcrs a ?

r

L
UVC Z1

^
n Van UVVC licfde ' vrienc '

i

0

d
va^

»

dac gkymy niet cn dienc
•

%iltp
c "Verhoort het flot van defc reden

,

fey

,

-i

Ude fchnck door al d« ganfche leden

.

H ^erd ^ Dk ontwerp datghy hebt voort-gebracht,

^
Vvil

met • TCc macshc ' en dient tc zi
i
n bedacht

•

c

'n rond
P

i

raCC heC ftuck gacn ovcrlcggen y

*

t

e a r
mi,n antvvoort komen feegen

,

v 0Ka

1

1

Plaets >
en in dit eygen <W

,

b
a
Ncde b

8u^de Ton hier weder fchijnen fal

.

h
°ven v

ree

,

cktV af J vermits hy had vernomen,

Jr
Vvcnr\

n

l
bergh ^nWrs neder komen

5

Vc^ t
y metter hant

'
fo° dat het ganfche rot

% dc r°j

0
j

mt a%daclt tot aen fyn vaders flot.

C%h o
b > Cn ' fchoon dat al de kochten

P een ry de fchotels aen te rechten

,

Q-q q Hy



HET SPA E N S

Hy des al niet-te-min onthout hem van den dis >

Vermits hy , foo het fchijnt , geheel onluftigh IS *

Hy fluy t fyn kamer; toe , en gaet een wijle treden >

Hy fpreeckt tot fyn gemoet , en al in lofle reden ,

En dus , en weder foo , al fonder vaft befluyt

,

En berft noch op het left in defe woorden uy t •

Eylaes ! wat gaet my aen aldus te liggen mallen ,

En op foo lagen plaets mijn oogh te laten vallen , • ^
Mijn oogh, mijn dertel oogh > mijn ongetoom

Die niet aen defe kant en dient te zijn gebluft ?

Sal ick mijn edel huys , mijn ftaet , en eere laten

,

En met foo vuylen hoop gaen loopen achter ftratefl >

Gaen loopen door het rijek > en menigh ander *
^

Alleen maer uyt een tocht van geyle minne~bra
•

^

Sal ick , een Chriften menfeh , tot heydens my hege

En leyden nevens haer een rou en beeftigh leven.

Sal ick een macker zijn van defen vuylen hoop *

?

Een fmaet van onfen God , en van den reynen

Sal ick mijn naefte bloet tot mijnen haet vervveck^

,

En door het ganfche rijck mijn voorftel doen bege

Sal ick de fchande doen aen mijn vermaerde i» '

Dat ick een heydens wijf in mijn gefelfchap n

Dat ick , als tot een fpijt van alle Chriften-vrouW
e y

Met foo een vuyl gebroet genegen ben te trouW^*
1 '

ctU

Neen neen , 6 hoogh gemoet , en doetet mm*11

Let op uvvs vaders huys en op ueygen eer.
^

Ghy houfc voor u geen wijf by dit gelpuys te loeC

En maken dat het volck u trouwen fü vcrvloccK

Hier in dees rijeke ftadt en in dit machtigh hot

,

Daer is tot u geriefal vry bequamer ftof

.

Indien ghy zijt gepaft met vvel-gemaeckte leden*

Koomt y als het u bevalt , maer uy t u huys getred^
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I

^aer ü n°°

nt
^C knoonneyt > en in groot get<il >

c
etl

<>hv 7

aeU~keurign nerc vcrnougcn vinden fal.

dac o0rU
Jt vermaeckt met wel en net te fprckcn

,

IncJien4
CVCnfc16 cn fal Ll niet ontbreken

.

Ghy
v£ |[

§e't begeert , ofanders machtigh goet
j

S y vintet I

Cven daer » en>dan oock edeI bloet
ï

r
cclct ma

emael > en vvatter is te vvenfchen

,

^act
tacfti^

ri^k van dees onSurc men ĉnen »

)yt^ vinr " Decaemt » en trout me£ uws gelijck

;

Wai:

totu geriefhet ganfche koninghrijck

.

0tl
iijti

ell

a
?

lck
' ocn arm • mij

n
j
onge finnen quellen

,

Ickfi
e he Iri

hert in defc Prangen ftcllen ?

k^ae
rwi ï

r £enougn wat dienftigh is gcdacn

,

h Pr
ijfe rp

C
in de

i
euont fyn tochten vvedeiftaen ?

r
*k eni

06 tUcht en a,le g°ede zeden >

Albe^^cleluftnietbuygen na de reden

:

491

ld
v°r<r

f?^ tav ?
! vervoerc

> en Schoon ick wil het weren

,

k CcvUr ?
n fPoor °oek tegen mijn begeren

.

0ie
1 .

C1cn is

"

ipoc

is Wonder fterek , en 't is een deftigh man

,

en ick-
Duygen na ae reae

'et
vVor 1

met de jeught gedurigh in gefchil

,

k Vy
ord' ^

Vecn"geruckt oock daer ick niet en wil

.

, ,
£

da^
et Vc 'C Dcnout: en meefter blijven kan

TWt v
VVedei-om

, ó fchoonc Prcriofc

,

I

be* inTëh Het niet dat ick een ander kofe
*

$0

cHael h
SePcys te verre vvech geleyt,

^ als e^^
1^^ °°&n » 11 *°ct en aetdigh vvefen

h dat
ick f j

f°n
'
n mi

^
ncn Sceft gercfen,

Vn
ifTet f

C
, Slans van ü belecft gelaet

,

AL *W i°,
nder kracnc ^ vvat u tegen gaet

i

Of
fo0 {L

«nimermeer in defen my befchamen

,

Ccnten maeght my niet en fou betamen

,

En
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En dat mijn grilligh hert hier Tonder reden malt*

Vermits mijn rouwe jeughthier in te lage valt-

Ey draey t doch eens het oogh > en (iet na d oude jar 1

Hetftuck dat fal gewis fïgh anders openbaren ;

Wat iffer doen ter tijt > wat iller al bedocht > !

Om by een geeftigh dier te vinden dat men iocW- •

Iupijn , wel eer gefeyt de grootfte van de goden

,

Is uy t fyn hoogen troon tot in het wout gevloden >

En heeft daer aen-gcdaen het vvefen van een in
\

Ofvan een wilde fvvaen , ofander felfoem dief 9

aef\ ,

Heeft niet Alcmenaes foon , die monfters had
^

cr

^nell ,

Den fpin-rock aen-geveert 3 en als een wijfgeT°
En vry al meer gedaen dat noy t een deftigh n^an

,

Bezijden dit geval , tereeren duyden kan ï

Hoe menigh edel vorft y een kroon gewoon te^ v

Is inder haeft verruckt door heete minne-vlagen > .

?

N iet door een hooffche maeght , ofgroote k°^
lfV >

Maer , icken weet niet hoe 3
eenfloireenhat'

Daer is 3 men weet niet wat> in onfèn geeft vern°

En doet al menighmael de wijfte lieden dolen >

Het brenght nen in den geeft een aengenamep
1^^?

En feyt : Dat Gode vought wien kan het fcha°

Soo haeft het groote licht de fterren heeft verdrev
>

Soo gaet de jongelingh figh op den wegh ^egeven.

Hy vint het oude wijt , hy vint de jonge mey c

Ter plaetfe daerfe bleefen daer het was gefeyc '

Hy viel ,
terwijl hy gaet , in veelderley gedachten

>

Die hem fyns vaders huys vry hooger deden aC^tCl1

^

,

Die hem van nieuwen aen gaen brengen in &cïl

Syn vremde dweepery en noy t bekende tflifl

Dies valt hy in beraet , of hy fal weder keeren >

^
Dan ofhy fyn gemoet fal laten overheeren i



En
>fiet A j

Y D 1 N N E T 1 E
' +9i

En
, f06 L

reden vvan * de vremde liefde vveeck

,

^acr
jüv?

he

^chijnen mocht , fyn eerfte luft befvveeck

.

E
öfchecn

U1
,

dlt gepeys doen figh hy Pretiofe

,

°°ckf l
haer

gclaetgelijckde verfche rofe

,

Soo v
Choonder al/Te plagh. Dies als hy naderquam,

hftfoo 2' V3n defen roock terftont een helle vlam

.

een keers te voren eens ontfteken

,

leven is geweken

,

Is 0
p j£^et een reys genaeckt een nellen brant

.

Sv
aert j

n jenden voet in haren eerften ftant;

yS ha

C
J°ngelingn • Hy koomt tot haer getreden

,

ckb
eilb

r

:

^beerde maeght , ick fchenck u defe leden

,

1^ v
vatt

y

C

tC d°Cn VVat gfy beve^en^

»

l
en Van

Cr

,

men magh ^ dragen met gedult

.

ae

^y te
"ubereytuvvijfen aen te vangen

,

Mc
fcl

0nt een kleet van u gcfclfchap langen

;

D
^ nim

111 UVVCn 1 vvd met blijdfehap onderftaen

L 0161 helman ofridder heeft gedacn

.

Vy
at cl

y

^

n terftont bcgan hy uyt te trecken

i
°4h

)f voor dcifcn
PlaSh te decken 5

v als
io0

y eer ccn uyr daer °P den vclde ftaec

J vVor
c hct ganfehc rot den man bevvellekomen

,

St VVo

°nder he" als broeder aen-genomen ;

fy:
r
alrn

k°°fcgevviettc middenin de fchaer,

O^ 1*1 di *U

naCrgeneym en vvonder vremt gebaer

.

V

'

s
Cen cu

m Vvcd cer vvas
'
n dcn dooP gegeven >

X
^°

r* bv l
tl^en"mcn ĉn voortaen te mogen leven

,

V °
h

VO° r hct Vü,ck ten voIlen af-geleyt

,

^S Ccn
y n

.

U Voortaen Andreas vvort gefcy t

.

lC

^cm
gri

!
lca koH die

Suam tüt nera getreden

,

Veel gclucx , en Lyi hem defe reden

:

Q^q q 3 Ghy



HET SPAENS
Ghy, die als nieuvvelingh in ons gefelfchap trcct»^

Tis nut dat ghy den gront van onfe rechten we

lek dan , een opper-hooft van onfe med'gefellcn >

Wil voor u klouck verftant ons wetten open ftcl £

hun
Jlcci»'

Voor eerft en heeft ons volck geen dingh voor

Wat yder wint ofvint dat is voor ons gemeen
•

De vrouwen neem ick uy t • die mogen na de vve

Haer bedde nimmermeer in eenigh deel befoetten
•

Want als haer eenigh wijfhier in te buyten g*e >

Dat vvort van ftonden aen gelevert aen den
'

En die laet overluy t terftont het vonnis iefen

,

Dat fy onweerdigh is op aerden meer te vvefen .

p

Dies houft men beul, noch galgh,noch fvveert* ^^.

De jonghfte van den hoop die breeckt haer tw
c

^

Men tijght ons dieften op , en wonder flimnie *r^en >

Maer 't is niet wel gefeyt , men moeftc (achter lp

VVy ftellen overal gemeenfehap in het goet

,

En nemen ons behoufvan rijeken overvloet .

^

VVy zijn gelijck een fpoor voor haveloofe menlc

En krijgen even foo al watwy konnen vvenlcflf

Want die op fyn bedrijfniet vlij tigh toe en ^
• Wanneer hy weder koomt, foo vinthy &xc

ftC
\&>

Ons tuygh vvort noyt gerooft . 't is qualick y
et tc

.
.

\

cq ;

Wanneer den huyf-weert felfs die rolle weet te F

Al knaeght de grage flangh al vry een lange ^

Voor haer en is geen aes te krijgen van de vij •

Wy leeren alle daegh de gront om wel te leven >
^

En wat men aen den buyck ofrugh behoort te g
^ ^

Wy hebben inder daet nu menighmael k^Pi oU fc

'

Hoe vveynigh dat het lijftot noodigh voC
.

j
cp0

ctl '

Het is een groot gemack } bekent aen vveyflig11

t

Niet in dit aerdfehe dal te vreefen ofte vvenlchcl
-
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eU dac men eerft dan onbekommert leeft
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h 2lJn vvv
loecKc
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,
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,

u
s
*ijn w,! ï
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J£
V^Preefe
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J
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°1$*iej
dau

» a^s bloemen op den velde

.

V.yVy rm!
S
"'^beduchtom geit ofmachtigh goet

,

V ^WCr
0n^ koftgehjj een vogel dfet

8

5 ttecken f ,

gclt de vruchten van de boomen

,

lh kfül
de

,

r koft de viffcn uy £ dc ftroomen

,

0h7^ye

vv»ts genough en vogels uy t het wout»

V?SLr n Vkr
>
Cn aI de bofIen ho»C •

%kCtt
;
mcjftcndcclbcftactinfnclle bogen.

V?
fc^on T

r C Valt ' VVV flaPen daer wy mogen

,

vv,Yy des ai
•

niet en gact het
>
;dcr luft »

Vv
y%n

' niet^e-min vvy {lellen ons geruft.

I
k°nnen ?°

0rden Vvint
'
cn aIIe fure vlagen »

°° <W on ~? vorft ' oock fonder binder dragen
j

V yeel v
ganfche B£

g

cen koud' of hit en kent.

>
c
^ dat he

3gh de r^ c en daermen toe gewent

.

Vv
lotl

s ev
8anfch

i

e fijC
-

k VVOU krijgh cn oorlo°gn voeren,

k nt fcK
Vve' de hnnen niet beroeren

.

V
Vv n frct on

°

n
°fdefc Vvln C > en die verlieft den flagh »

°4 ^ Ho
CVen~VvelgcIiick hct eertijes plagh

.

Vv
Vv
V doorTa8? °P °m CCnigH heCr tC gr°eten »

u
y ftr

eele
Cen pfmS Seleyden moeten

,

ÜC'
S

^aer?
nie,

i

cé menfch
> °°ck niet den grootfté vorft

,

fepft
' ' Voor ^t volck dat na den ccr-fucht dorft

.

fak%
^or'aTr?

1"' gCqudt met hoog-

net lant een grooten naem te maken

,

Of
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Ofons de wereltprijft, ofons de vverelc laec*^

VVy zijn als buytcn fchoots en werden niet ge

Al is de ganfche kuft van roovers in-genomcn , j

Noch zijn vvy niet befcbroomt om daer ontrent ^ ^

VVy fïngen menighmacl oock in het dichttevv^

Daer figh een vinnigh heir van felle moorders
n •

VVy zijn niet eens beducht , fchoon al de winden

VVy leven onbefchroomt hoe feer de baren rsicn

j
oCt .

VVy vrecfen gecnen brant ofhoogen vvater^
^

.

Die niet verlicfen kan wat fchaet hem tegenlp0

Schoon dat het ganfche rijck moet tol of fchatcWg s

VVy leyden even-wel een onbekommert leven , ^
Geen hooft-gelt op het volck , geen laften op

En worden oy t geverght aen onfen vrijen l»n '
.

Wat dienter meer gefeyt ? vvy zijn geduchte
lie

^en .

Die geen verheven vorft , geen prins en kan get» 1

Al waer de gulde fon de vverek open doet
^^

Daer gaen vvy fonder fchroom , als op ons eyg

VVy leven over-al als princen van den lande ;

Niet hebben even-wel en is hier niemant fchan e
• j

.

VVy trecken t' onfen dienft geheel het^nT^
VVy hebben niet een fier , en vvy befitten t

lek heb u , edel helt , ons wijfe nu befchreven

,

Ghy let ofghy begeert met ons daer in te leven >— .

Dan ofons ftrenghgcbruyck is tegen uyven

Want fiet het ftaetje vry te blijven datje
vV

^e0 ,

"De grijfe kop die fvveegh . Andreas gaet beg11

Spits-brocdei s , feyt de man , met al de ganlcne
,

Word' ick u bont-genoot , en tot een vafte P

Hier is een volle beurs die ick u mede deyl •

Siet , als ick uytte ftadt tot ü ben af-gekonien > ^

.

Soo heb ick defen bucht in voorraet met-gen
°

X
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;
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^èy
cJe

.
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,
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^

11
\

Cerefo^
VrienC

'
r°° ghy begeert te jocken

Vv
er

> vv
f ^°in

' het vvert u toe-geftaen

;

Of
c
^heu

aUc!c bidden magn »
en wiË niet hooger gaen.

%rs
?

111 u gebaer , en vvilter in volherden
j

VV
y iij*,

°utet vaft , het fal u beurte werden ;

h
' er on

Cn

l
nder ons by vvijlen foet gelach

,

Vv ^° de

U
° nimmermeer , en geenlins vuyl bejach

.

lallen
J°nge macgnt van u vvert uyt-geftreken

,

%f0Q

U
êe

v

vis den kop aen ftucken breken
s

\ ^ZeJu
t

r
rouvve meent , en niet als eerbaer zijt

,

C5tn
And

UVVC zi^°

'

en dat te rechter tijt

.

P
ft op rM

aen ten voIien na te komen
>S yder

efPreck de vrijfter aen-genomen

;

k n Vy
C(j

rie
P geluck en maeckte groot gebaer

,

C^ Verf°
m geIuck J Seluck >

gduckigh paer

.

V
Ckt üv^

Ckt tcrftonc > dat hacr de ganfehc bende

k
V

t vtc5 f
at gevveft en elders henen wende

,

V va
hy blecf°fVVOonde daer ontrent,

^ CCnigh menich eens mochte zijn bekent

.

^ Cri
rnifl;

mCttCn hooP in vreemde landen dwalen

,

"iet eens fyns vaders hooge zalen

,

R r r Hy
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Hy acht geen ongemack > geen fchande ,
geen

VVan neer hy maer een reys fyn Pretiofe liet

.

Hy voelt fyn ingevvant > hy voelt fyn herte £pringc r

Als fy maer uyt de borft een deuntjen plagh te iinge

Het bitter even-felfs dat is hem fuycker foet
.

^

Ey fiet eens wat de jeught , en wat de liefde doe
•

Don Ian noch even-wel \ oock in dit vvoefte lc ven

>

En wil hém tot bedrogh ofdiefte niet begeven ;

Maer wat dit felfaem volck of hier ofelders hac

Dat wortal menighmael by hem alleen betaeK •

Hy wil geen vuylen jock in haren praet gehenge*
1
1

^

Maer pooghtfe met beleyt op beter wegh te breng

Soo dat hy metter tijc haer rouwe finnen vviflt>

En figh by al den hoop in grooten aenfien vin* •

Maer t wijl dit feiïaem volck op hare wijfe leerde >

En (onder vafte plaets in alle landen fvveefde

,

Een maeght van Mur^ia die fagh den edelman >

En hoe hy al de jeught in fchoonhey t overvvan
•

En hoe fyn heus gelaet en fyn beleefde zeden ,

^jetl

Syn oogh , fyn hooffche jtael a fyn vvel-gemaeckw

Zijn anders in geftel als oyt een heyden plag*1 9

Ofalflc daer ontrent een heer ofridder fagh« ^ f

Haer geeft die wort beroert , haer finnen onvger°£

De loop van haer gepeys is buyten haer vermog^
0

^ ^c;

Sy voelt 'k en weet niet wat ontrenc bier gfl' J£

Sy voelt hoe dit gewoel allencxen groocer vvefl
:

^

Wat fal de juffer doen ? Sy weet niet vvac tc n^

Sy voelt een fclfiem vier door al de leden blaken

;

Dies als fy op een tij t den ridder eenfiem vont >

Soo opent fy aldus tot hem een heufchen V^°nt
0

Bcvallick jongclingh } wat magh u doch bevvegen '

Dat ghy tot defen hoop foo bijlter zijt genegen t

Ui
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EyS by «litgcfpuys u focte jcughtvcrflijt,
1 ccns beter vreught acn uwen jongen tijt

.

H E y O I N N E T I E.

\l tu gceftigh lijfcn defe fchoonc leden

.

^f0
'

Q
'
'ot "vver eer , dié nutter fult befteden

,

k.H Vv
§hy zijt geneyght te gacn met goet beleyt

,

k^ïijt^ beter ftaet voor u alleen berey t.

'ahi.: .
eel cdel-lipn Aip mv tot 'trouwen vercre\t jc

, cdcl-lien die my tot trouwen vergen

,

^W °ver-al veel vvijngaerts aen de bergen

,

^en °? ĉ^or » cn gcyten aender heyden

,

^
°fl^

en
*n ^ct vvout » en boonigaerts in het dal

,

°^ ^et vc^ 1 cn Pecr(fen in den^

»

W i
et
Perc^

>

cn koeyen in de vveydc

£ti v0q^
cn tot de jacht , en honden in het kot

tïujn eygen huys een fchoon en luftigh flot

.

R r r z

en.

In'
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b

In 't korte machtighgdet. magh ick u maer
geniete *

lek tal in uwen fchoot geheele fchatten gieten,
?

Dit wout , dit vruchtbaer lant y foo ver u oogen

Dat fal u eygen zijn , en ick noch boven dien

.

Ick die een dochter ben van edel bloet geboren >

^

Heb u , door enckel gunft , voor alle mans vcrk°r

^

'

Siet , dat de befte
j:
eught voor defen heeft g

efoC

^
VVort u alleen gejont , en in den ^hóot g^broc

^^
Ontfanght mijn rechter-hant > ontfanght mijnn

1

Die ick in u vermacck na defen wil befteden , .

Ontfanght mijn herte felfs % en ftelc my buyten p J

^

En fpreeckt een ecnigh vvoort ^ en ick CA LlVVC

^ r| ^

Andreas hoordet aen , maer kon het geenfins p
n

)

Dat uyt haer teeren montfoo vrije woorden

O vrijfters > watje doet , fiet datjet niet en vrae

^t \

Want als een vnjfter vrijt dat is te veel g
evvaC

^vell ,

Me-juffrou , feyt de man 3 ick danck u duyfent yve

Mijn frefd' is eens gefet , en daer in wil ick fterven , ^
VVcet oock dat onder ons geen menfeh en vve b

Als met ons eygen vokk ofeen van onfen acït
'

V gunfte > niet-te-min > die ghy my komt betoon^
1 >

Die wenfeh ick dat u God ten vollen wil belooncn >

Doch , wat my raken magh > fet elders uvven *

Mijn hert is ti ontfeyt 3 daer woont een ander ïfl '

Gohanna met den flagh van foo een drouve reden >

Gevoelt een koude fchnck haer rillen door de Ie& 9

Gevoelt een diep verdriet \
fygaet terzijde ^

7

Daer fy haer droufgemoet in defe klachten gj*'

VVat ben ick voor een floir? wat heb ick gaen
^

Kan ick geen heyden felfs bewegen om te m*nnC
f[j^^

Och ! God , wat hanght my uyt , dat ick g
cen

^ cl

Met al dat ick befit tot myvvaerts trecken kafl •



^en
ick d r

HEYDINNETIE
- >01

&atm *n *00 mifmaeckt , foo leelick aen te fchouvven

,

Ben ickf
ont^"

eyc een vvcttigh trouwen 5

D
atic£

IOo vuyleflons,ofwel een oude queen

,

11 fek

Vcr
^00ten vvord' en loop een blauwe fcheen ?

^ijn 0q^ ' k heb terftont mijn lijfen ganfche wefen

,

AIS

> Cn ro°den mont , mijn geeftigh hair geprefen

,

1 ^
ntrent Nanoen en midden op den dagh

^enicjc

r Cen eeruck man die fou hem des vernougen

,

h.H VVC
^ kuflèns weert , en foo ick maer en won

P
r
*Mnd

r
°OC^ kec*en ŝ vcrfègelc in de trou

.

e
hi

§

enQugn my deskomen vragen

lcfc ben
ven dat mijn vrienden wel behagen -

1

I

I

I

oon j en eerbaer hier bekent 3

Vet
dat '

°° Vee
^ ver ôucx& yemant hier ontrent

.

Cr

^aetfe

niet
8enougn • Men kan geen liefde fetten

,

fcn o
a

C
? da

f
r men wil • want die is buyten wetten ,

tenf k
F 1 ^aer ^cva^

'
Dc în&e ^

'

i
^ fo a

VVCrcIt dvvaclt in dit eHendigh mal

.

* die^ avvaes gevveeft dat ick heb uyt-verkoren
O ] >

y niet en acht . ach ! waer ick noy t gebc>oren.

V\
'

^t's
niCt magh.fchoon fy't haer minder vraeght.

1
iele

Vvran
ge fpijc . ach mocht ick heden fterven

!

4 t*
aer

Vvif

n ^artS^ê^ >
vvannccr een jonge maeght

,

fyis e
^

öcen tro°ftm ijn leven oyt verwerven

.

op
Cn âem hooft , hy is een rouwe gaft

,

Cr vVae^
CCft kk°one vervv en °P gecn rijekdom paft

.

i^tom ^ dus °nt Ĉt °m niet te vvi^en ^even ?

r!

et

§aet
den mOCt veeK%n op-gegeven ?

ae
": vy

1 n°C '1 a ^s men vrijtgelijck het eertijts plagh

,

°rt noy t eyeken boom gevelt met eenen flagh

.

3er ,

' YUrt noyt eyckei

R r r
"

x "Ick



$01 HET SPAENS
lek wil eens wederom ick wil dc (aeck beprouvefl

>

Hy fal niet andcrmael mijn teere ziel bedrouven ;

Ick CA hem mijn $ieraet > mijn fchatten boven
die j

Ick CA hem diamant en peerels laten fien

.

Ick fal gelijck een klis hem aen de leden hangen

,

En met een foet gevley hem ftreelen aen de vvange

Ick fal hem . Maer , eylaes ! hoe meer een vrij*
e

Hoe datfe meer verveelt , en lichter vvert ontieyc *

Syn hert is niet acn haer
i het vvert > eylaes !

beletet *

Van eene die ick merckhynoyt en fal vergeten.
'

'Tisdanomnietgepooght^al woel ick bijfte*
c

Want voor mijn treurigh hert en is geen hope
111

Het lieven is een dingh van wonder groot verin»
6

>

'K en weet op aerden niet dat beter plagh te ft«aken '

Maer liefde fonder hoop van oyt gelieft te zij 11

;

Dat is een boofe plaegh , en meer als helfche p
l
J
n

*

Dan ick ben niet gei int dit quaet in my te voeden >

Het geeflelt mijn gemoet als met geftage roeden
•

Gewis dit moeter uyt 5 en om hier wel te g*en >

Soo moeter in de plaets en haet , en vvraeck''u
*1 ^cö'

Wel , haet 5 ontfteeckt mijn hert , en ftelt u om te

Dat zijn van overlangh dat zijn de rechte ftreken

Van een die qualick mint, ofongeluckigh vrij c
»

Ontfeyde gunft ontbrant iirgal en enckel fpU*

'

En dat knaeght aldermeeft de finnen van de vrouvvj*^ t

Die zijn hier als vervvoet , en konnen wonder br° ^
Een wijf is bijfter ergh 5 en waer men lagen fc1

Daer is geen nickcr felfs die dimmer gangenWcC
^

,

Dit moet ick heden felfs dit moet ick gaen bepro^
Ick wil hem metter daet, ick fal hem gaen bedro^

'

Diemy de vreughtontfeyt. Staeby nu >
vrotfv

En ftort in mijnen geeft dat noy t verrader vvift
*

IJ.
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% bte

Ccn fPoker dacht , of boofe geeften vonden

,

Mijn £
ls
°P den loop , mijn finnen ongebonden

,

1 ^erm ^ % êD0^ c > daer is geen houwen aen

,

> ick

°Ct °0c 'c ^e ên dagn vvat klfaems omme-gaen.

%\i^°et vvrake doen , en hy fyn ftraffe dragen

,

^^i]/
an e ri

ic^ van dekn nandcl wagen

,

. Stil
|ev

l(

r neden felfs my brengen in den noot ;

Srt Vy
° kan ick niet , ick ware liever doot

.

^dat n ^oet ' S^

^

aet naer j°ngen letten

,

£en^ |
?
n Ian

fyn mael gewoon is in te fetten

,

H
VV

atlt^enietenfluyt,enflechts vanoflenleir •,

Q

lcr
van v ,

s vin t men noyt ontrent dit felfaem hcir

.

^.b.J^^mcht^oo laetfe moye dingen

,

> bind
S

' '^ieraet } daer in den huyfe bringen

,

\ j
rvviil?

m kleet van on ên jongelingh

,

V
V

is Vv
1

d°rp °f °P dcn Vclde gmgh '

vrouwen woeden

,

Hj
et

,

men naer ontfeyt haer luften aen te voeden

,

5
it

°°ck op

a
ï .

het volck terftont in rallen fpoet

,

\S j
P

.
'51 eygen dagh , van daer vertrecken moet

.

f*W k
vvaer

' cn als h
y meynt te reyfen »

op haer bedrogh te peylên •

vüt
> pc ,

al hct dorP dat fy üy* hare kift
>

V* *Un o u '
CCni$n öc,c > cn veel juweelen mift

.

^yfcl
len

P naer geklagh de boeren aen-gekomen

,

jy

ra
clj

er^

Vcderom al vvatter is genomen

:

tL
le
tia^ ^c ^hout zx

)
n mede daer ontrent,

t^&et^
11 v

,

reemden roep de ftrenge rechters fent.

u 0
UvVe^

n
*

|

neydens rot ten nauften onderfoecken

,

£
^

J fiet

lt

\

aer keurs
>.
de mannen in de broecken

.

n
mac8nt die vvces den ridder aen '

^nm bejagh by hem te zijn begaen .

H E Y D I N N E T I E.

Als
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jo+ HET SPAENS
Als dit Andreas hoort foo komt hy toe-getreden ,

Hy lough de juffer toe , en feyd' haer defe reden :
^^i,

Komt fouckt,vriendinne3foucktal wat gy
i°üC

By my is anders niet als trou en ware deught
.

Indien ick van bedrogh hier fchuldigh wort bevond

Soo ben ick wel getrooft om vaft te zijn gebonde
>

En foo te zijn geftraft gelijck men guyten doet >

Die foecken haer bejagh op ander luyden
goct-

Ick fal noch boven dat u lèven-mael betalen

,

Wat ghy van u c,ieraet hier uyt fult konnen halen •

Doorfouckt vry defe mael , en watje vorder i
'

Een peert dat niet en lec en vreeft den rof-kam

Hier op foo gaet de fchout , en (yne rappe gafte°

»

De male van den vrient wel happigh ondertaften > ,
^

En , fiet , van ftonden aen foo komt het aen den

Al wat voor acrdigh tuygh daer in verholen
lag

Don Ian op dit geficht is vvonderlick verflagen >

hetfc^;
Eylaes ! de jongelingh en weet niet vvaer het

^0
^$ }

Stracx riep de jufter uyt: Koomt vanghtons;de ^ ^

Noyt was hy foo verbaeft van al fyn leven-dagen > -

_

Hy ftaet gelijck een fteen met droufheyt overlig ^

:t vva

vanghtc— ^
Die met haer vuyl bejagh het ganfche lant bedrotf 1

Maer grijpt eerft defen gaft > die eerft foo moe %

Hy is de rechte gront van al het ongemack • ^

,

Hier vanght den rechter aen den ridder feer te *

j

j

cll ,

Hy noemt het heydens volck een plage van de Ve
^

Een pefte van de ftadt , een fchroom van ydef
.

Een fchuym van bouve-jacht en alle vuylge f • Ljifltf

Daer ftont een krijghf-man by die fïgh des ging
b
^cf^

1

VVech ( fcy t hy ) met den bouf> hy dient te kctC
^oh $

En even met het vvoort Coo geeft hy hem ee^ v

^
Soo dapper als hy kan > foo yinnigh als hy m*g

A
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Sy
n

'
uyfcbolc

, fyn herfèns zijn bewogen

,

j| «tcnalgclijck doorgramfchap op-getogen,

Syn

encM niet vvaer hy is > hy weet niet wat hy doet

,

tyftel^k^
^C

^P
ec ^c a *lecn ontrent fyn edel bloet

.

Hy
v ]

^
m dan te weer , en gaet den krijghf-man tegen

,

% tr f

m
°p ^et^ cn vat

^
n cy§cn ^cScn

5*;

at h
m

*
n

^
lct ^ crt tnCt CCn ^cP

cn ^eec^>
de leven-kracht van Honden aen befvveeck £

Hallj

r

feutmen overhoop. Andreas wort gebonden

,

S0o j

1S
hal$-gerccht van dat geheele lant ,

'erVv |.,

at mer* daer ontrent geen hooger rechter vant

.

aM ^if*'
Sleurt > Conltan^e , ganfeh verflagen,

D
aer

Ctl b^eycken angft als buyten haer gedragen

,

- dat uythaer aders fchiet,

4er ^^ iynaren vrient aldus gebonden fiet

.

%J Cr
?°nverletfoo wortfe mé genomen

,

öac/i
ct rot Cot in de ftadt gekomen >

VCl
. .

n^t men overhoop al vvaer de vrijfter quam

,

f
CCnydcr luftin haergefichte nai*

.

e
ft o ^ ^e macght aen alle kant gevlogen

,

Sy .
ck de lant-vooghdin tot in het hert bewogen

>

. b
aer

haer veerdigh op , fy gaet tot haren man >

tSetf
Cyt ĉ Voor ^e maeght al watfe feggen kan j

^r°oten ernft d^ haer wort toe-gelaten

,

^et geeftigh dier te nemen van der ftraten

,

5
^Vv^011

°P ^et&ot • Maiombe wafler by

,

JVy
nt

S °m dit geval van ganfeher herten bly

.

at

taer
1 maer ^e vrou hoort Pretiofe fpreken

,

^ foo°|
Ck Soet onthael noch gunfte fal ombreken •

^t gift foo waflet dattet viel

,

°u ontfingh de mae^ht als met een open ziel

.

S ff

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

1 44 D ó



joó hetspaens
Sy blijft gelijck vcrdvvclmt in hare foete wang»»

Sy blijft aen haer gelaet met al de finnen hangen

»

Sy neemtfe byder hant , fy leytfe door de zae >

Sy valt haer om den hals en kuftfe ménigh
ntiac .

Sy fpreeckt Maiombe toe
,
fy vraeght verlchey

c

Maer verre boven al die Pretiofe raken ,
vVOorth

a

Sy vraeght hoe out fy was. Het wijfdat ant »

Dat nu haer nichte quam ontrent de vijftienFe

Hier op is in de vrou een drouve luym gerefen j ^
Dus oudt foud' even nu mijn weerde dochter vve

Indien de goede God dien uytgelefen fchat ;

( Dit fprack vrou Giomaer ) aen ons gelaten 3

Maer , laes ! nu is het kint in fyne jonge dagen

Met liften vvech-geruckt , en uytet lancgedrage

Conftance waerje zijt , of immer komen roe &

God zy door fynen geeft ontrent u teereM^^n »

De maeghtgingh onderdies me-vrou de nan
,

e
'lren

;

En bid haer evenftaegh haer druck te willen blW*

En t'vvijl vrou Giomaer vaft fit op haer en lag *

#

Ontflnyt het aerdigh dier aldus fyn droufgeMb^

Indien ghy , weerde vrou

,

hebteenighvvelben^

In mijne teere jeught, foo hoort mijn angfagk

En mijn bedroufde ftem * De goede jong
elin

j^h,

Dien in het naefte dorp de lant-droft heden
vrofe^

f

Dat is mijn weerde vrient , in trou aenmy ge
nC[en

>

Daer vvort geen beter menfeh in al het lant gev°
•

Al is de krijghfman doot het is fyn eygen ic&n
*

Hy bracht den vromen helt tot enckcl on-vet

Hy flough hem met een vuyft dat hem de tanden

Soo dat fyn edel hert hierom begon te woeden*

Hy is geen rouwe gaft die oy t fyn leven ftal

»

. Gelijck men metter tijt wel ondervinden |#

*



frisee
ftcd ,

H E Y D 1 N N E T I E,

°nderf u
an

" ^aec a^cs overwegen

,

% ful°

e hct ftuck ocIl
j
ck hct is gcleSen >

Dat ni /
met oogen den , en taften metter hant

.

°° dck
j

C

o

mant 0y t bedrogh in al fyn handel vant

.

°°iïioe|

0n
j§

c^ngngedwongen is te fterven,

Mijn ^
Van gclijck mijn jonge leven derven

,

\
^ hy f

tC
'ï

^

te vveeck > mijn welên al te teer

,

^bid u
yn ^ven laet , wil ick geen leven meer

.

11 v
et'h

VVCer^e Vr0U
* meC ^ dc gankne^en >

ltidi
en

CV

^
n ^am > om u beleefde zeden

,

s

^ Uvven

»

°

ete mm
*
m(^en °yc reync vlam

^°0a
C|:ee^

ec ft ontftack , in uwen boefem quam

;

'^ee
nfi

1

Ê>
un ft'gh °°gh op twee foo jonge menfchen

,

Maer ^
n°ogen ftaet ofmachtigh geit en vvenfchen

,

^
*otd[

t

?S£n een te zijn in vreught en ongeval

,

^.

et
dat

de
•

C ec^e ^oot haer eenmael (cheyden fal

.

Haer J°
nSemaeght haer reden heeft gefproken

,

p

00^ L
Ct:

^root verdriet veel tranen uyt-gebroken,

V^'^n v-

Ct
nat een ftroom , een ganfche beeck,

i »
rnits°H

Gi°'Tlaer CCn^C V^°et Sc ^eeck
*

VltL
S

geMagh , gevoelt haer ganfch bewogen

,

t
Ct

is

e,

VnniKn hertals uyt het lijfgetogen i

H ^ ha

m VVCCt nict vvat ' dat ^aer^ ^nnen roerc
>

C l̂ec
iti A

r an8mgn hert gevveldigh omme-voert

.

%t haCr ^^S men ^Ct ^aer °°Sen vlieten >

y lan
t

r ln den khoot de druppels henen fchieten

.

^
^cr

Vv_
v°oght onderdies koomt treden in de zael

,

CCr o
P u

rt dat h
y

fash dcn druck van fyn gemaei.

f
et ï* de maegnt nem vallen aen de voeten

,

Jvv
Ccn

lnigelijCx met drouve woorden groeten ;

bcma '
Cn ^neec lcc > met ^oo een heufche mont,

* goede man al med' ontfteken vont.

S f f i Hy



HET SPA E N S

Hy kan , met alle kracht , fyn tranen niet bedvvu „ .

.

Die hem , als tegen danck , op mont cn wangen F

Hy ftaet geheel verbaeft , hy ftaet een vvijleW >

Onfeker wat hy doen , ofwat hy laten wil

.

Maiomb' hout onderdies haer finnen °p-getof^erl
iiogei

1"

En wough haer drouven ftant met al haer g
anlc0

Sy rijft ten leften op , en fey t : Eervveerde vr ^
My dunckt ick weet behulp voor defen iwwaï

\

Wilt ghy een kleynen tijt hier uyte zael vertrec

Ick fal u metter daet een wonder ftuck ontdecfce»
» ^

Hoort my een woort alleen , hoort wat ick

Ghy fult een eynde fien van dit bedrouft geva
'

Maiombe fonder meer begafhaer uyter zalen ,
:

En gingh van ftonden aen een aerdigh doofjen
ha e '

En alffe weder quam dacr Giomara ftont , ^
Soo knieltfe veerdigh neer , en opent haren

„,

Vergeeft my , fey t het wijf , dat ick eens heb bed

En dat ick nu ter tijt u wil te kennen geven ,

^
Of foo ick na de wet ben weerdigh harde v& >_

{9£,

Soo geeft my aen den beul , en fent my iwer
i

Ick lal ( hoe dattet gaet ) de rechte vvaerhey tY^^'
Ghy mooghtaen defen romp u lect en droufhey c

Ick fal tot aller ftont verdragen met gedult ^
Wat ghy my voor verdriet hierom doen Hjde

Het is nu derthien jaer , of luttel min geleden.

Dat ick mijn reyfe nam door al de Spaenfche fte

En door het platte lant , ick fochte mijn bejag »

Tot dat ick in Madril een aerdigh meyfjen WgJ^ f

Een kint nau twee jaer out behangen met j
u

^

vC

j
ell ,

Daer ick , na mijn verftant , behoorde van te dee .

De voefter , lbo ick lagh , die ftont daer op de ^ ' ^
Met feker kamer-maèght vervverret in de pr3



Hg
re ,

h eydinnetie.
S°° rW C

f
j°nSe ĉnaep > en fonder lange dralen

Erial
s icu

mder haeft ln onbekende palen

:

D0en l ,

V
,

Vas tcr placts daer ick my feker vonc ,

u ^dee
ickinberaet, wat my te plegen ftont.

:

et
kint

-

S Vaft geftelt ( ick wil de waerheyt feggen )

^aff
an — ontb^oot » tot vondelingh te leggen

,

\
^e ho

1° ^ 9'craet > en wattet vorder had

,

JV a|s ;

1

,

en VOor een roof, en als mijn eygen (chat

.

eti
Vond'

rCCht door%h fyn gceft en früTche ,eden '

Htid
aer

lc^ mijngepeys te ftrijden met de reden j

I
hoD

°5 voor bet mcyOen °P te voen
,

j| ^bbe? j
ct ons eens voordeel mochte doen

.

Vy
atte £

bcfo
.

rgnt, ick hebbedaren leeren,

t°° \y

"ï c naer jonckheyt mocht vereeren

,

is r .

et
geeftigh dier veel fchoone dingen kan

,

„v "'Jns oordeels ï

500

0
r V

Vati

Jns °°rdeels ) weert den beften edelman

.

wat heb ick drouve flagen

H)e VVa

eu
Scnd' vverek in mijne ziel gedragen !

Vy a* heb
even^aegn gepijnight in den geeft

!

L.^^eb
icL.

nict gelorght 1 wat heb ick niet gevreeft

!

i\

menignmael mijn herte voelen beven

,

^ f
,'»s een riet van harden wint gedreven

!

r0
°r°

Om
r
^°°ck in dcn ^acf^ van bac^ te zi

j
n beklapt,

V»^b
CCl

!j

gCn fchout aIrec tc Z1
^
n betrapt •

fik foQ?
1 dcs geneert , en hebbe voor-genomen

,

^ Vv|i
3n&cn Praem mijn ziel te laten komen

;

j
a^ ons vo ^ck en wie my raken magh

,

V d°en i!

bedri
ifen alle vnY{ bejagh

.

y°odji
it

C^te vreuSnt i macr al
J
e fllmme gangcn

V
Cr

is da

C VCr^die ons de zie ^c Prangen -

ltli
ts i u

nu de U
>
C dat ick mi

i
n fchult beken >

lck op den vvegh van beter leven ben

.

S f f 3 Mijn



5
io HET S P A E N S

Mijn heer , fiet dit juweel , en defe goude keten >

^

Ghy fult van ftonden aen den ganfc'hen handel
vvct

Ofwij ft dit niet genough den gront van dit geva >

Soo leeft eens defen briefdien ick u geven fal •
,

Soo haeft als fy het fchrift den lant-vooght had geg
e

Hy fiet van ftonden aen al datter is gefchrcven ;

Hy laffet overluyt en met een open mont

,

En dit was inder daet dat hyder in bevont

.

HEtjongh doek*trien dat fymyis.en dat ick den naem v*# %rit^n

hebbe , hief eygentlick Conftanp , en is een eenigh kint v*n
^tntfa

d'dffevedo Riddervan Calatrava, ende van vrouVe Giomara dl

^ e
ifnrtfi> gt

hetfelve kint in defcadt van CMadril op Hemelvaerts - d*g" >

(er fijt
^l

g
,

jaerduyfent vijf"hondert vyf"en tne*entigh. Het kint hadde
doen^^ti

^

jtMeeltjens die in dit kofferken leggen . lek hebbe korts daeir
fi** .^^

men, engoetgevonden
,
tjclvety memorie te (lellen, mtjft"

tcn
'

morgen tepaffe mochte komen

.

Met dat vrou Giomaer haer man dit hoorde lefen >

Soo is in haer gemoet een nieu gewoel gerefen

.

Sy kent het kleyn $ieraet , fy kuftet nienighn^^j

En fijght uyt enckel vreught in onmachc op
^
c

en ,

De lant-vooght recht haer op > verbaeft van dele

En ftaetcen lange wijl ,-onfeker vvatte maken -

^ aC^°v^

Me-vrou y nu wat verquickt , hoewel noch Ha fyoty
Vraeght ftracx s Waer is het kint dat defen kc&

-fyfP*

Het vvijffeyt : Weerde vrou > die met u heeft g
e F

Iuyft doen u metter daet fyn tranen uyt-gcbroken >

Dat is het aerdigh dier in defen brief vermeit >

En dat totiieden toe u drouve finnen quek-

Dat is u eygen kint , by my wel eer geftolen,

En door mijn fiim beley t tot heden toe verhol^ 11
•

;

Ick bidde tvvijftelt niet > maer neemt u dochtcr *

En laet na defen tijt u drouve klachten ftaen.
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^het'ft i
^lomacr

> metyver aen-gefteken,

S
y gaet

VCrtr?ck in allerU geweken

,

En vjc\
l groPte« ernil en uytermaten ras

,

Hïdae
1U de Zacl daei

'

Pretiofe vvas '

tïict
omringnt met al dc kamer-maeghden

,

Sop
9J?

treuiigh hert de jonge maeght beklaeghden

,

^dai k
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,

Jhtou ^-
C
5
ere Jcught met heydens is gepaert

.
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aen |
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,

£nfiè
t £

Jonge maeght den boefem open trecken

,

t &ic fy

ac
iyvltte-borft . men vont een kleyne vrat

,

rls4nj
r lcker hancontrc^ den tepel had

.

V Ccu
Voet ter aerden dcde fettcn

,

>°° Öec

V

u gb
°°Sh daer °P beftont te letten

,

als c r
me"er daet ' daC tVVee van hare tcen

^^r0u
j s

,

cn rWane-poot gevvaflèn tegen een

.

c y
rato

D k.

UytC1
-

naer
' De teyckcns hiergevonden

,

f
Vc

£u
boiftj haerteenen dus gebonden,

V ^ker?^"
uy 1 hct fchrift met klare woordeilas

,

vVhae
er Senough vvie Pretiofe vvas

.

menigh-v verven,

Y gaei to k
PC VrcL1§ht '

en rchijnter in te fterven

,

*V %t hc'
Cn man

*
dic ŷ van îCften mint J

C ls u vvJ^j
VVeerde vricn t > fict hier u eenigh kint *

Nfchvk i

VrUcht
> die *ck.u.hcb gedragen

,

JSishe
bt
getreurt fo° veel bedroiifde dagen j

^ %tiok
C

f
niSn Pa™ van onfefoete jeught

,

i

U tCr
'
endatin rechte vreught.

^ tui; §ell
ick > aenmy terftont gebleken

,

]]
ls

bet -
gCmoet niet meer in twijfel fteken

.

rli
cha

V

I
n"

fclfs dic ick U heb Stbacrt '

vvijftet uyt , en haer gtheelen aerc.

Voor
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'H E T S P A Ë n s

Voor al foo komtmy voor , hoe dat ick vvas bc^

En ick en weet niet hoe , als buyten my get0&
en
V^h

,

VVanneer ick eerft het kint ontrent ons deurc

En hier noch onbevvuft in defe venfter lagh •

De man ( die even foo een wonder hart bevvege

Had door fyn ganfche lijfen in de ziel gckrcS
cn

'

0
töftfê

)

Iuyft doen het aerdigh dier hem eerft voor bót j ]

Seyt dat hy defe maeght voorfyne dochter na .

' ;

Seytdat hy aen het wijf haer diefte wil
\

En haeroockbyftant doen , om wel te mógen lcv \

Mits datfe nu voortaen wil ftillen haren loop
>_ .

En haer geheel ontdoen van defen vreemden fajjjfo ,

O Heere , feyt hy voorts , wie kan u wonder j

VVie kan , gelijck het dient, u hooge daden met .jj

Ghy hebt ons langen tijt gefpijft met tranen-
1

Ghy hebt ons af-geleyt tot aen dc bleecke óp°^

Ghy hebt ons eenigh kint , nu foo veel drouve
ja

Gedurigh om-gevoert in veelderley gevaren ; ^
Ghy hebtet niet-te-min ghy hebtet nocho^^

aCÏt-

Ghy hebtet, lieve God , tot onfe vreughtbev

Het was ons fonden fchult , dat vvy u felle ^a»
e°

Dus hebben uyt-geftaen , en lange moeten drag

VVy hadden vry al meer tot onfe ftrafy
cr ^iit •

Maer ghy zijt onfe God , ons heyl , en ware

'T is uwe gunft alleen , 't is u genadigh vvefen >

Dat vvy uyt defe doot ten leften zijn gerefcn ,
•

Dat ghy tot onlèn trooft dit wonder lacC£
j £cn<

Dat vvy óns weerde pant alhier in vreugn
dc

Sy was , eylaes ! gegaen , ly was gelijck verloren»

Maer fy is wederom als op een nieu geboren •

f^ >

Ghy hebt ons eens gebracht tot aen het duyl
^ ^

Nu vvaft ghy wederom ons drouve tranen a
1
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iltoti

s

^Nac tot

Van
aen

* vvi'tons nu danckbaer maken

,

Op
<j

Uvven dienft ons herte magh ontwaken

,

Vdicn

Vv
y nu voorwen in daet en m de fchtjn

,

^ftanr^L * God, m kmders mogen zijn

.

^acr
dacht

0̂0C^ tcrvv,^en geocurde

,

Haerj £
Ctl Vvas §een "i c aat nu langer treurde

;

Ve
rtni^ fy vont behulp dat haren druck genas

,

%t <j
.

S haer vader felfs daer eerfte lant-vooght vvas

.

ba

m V°^C daeC 1 ^iet ^uclc vvas nL1 gcvvonnen »

Maerc*J
er

.[

a^cn ftaen foo wel fy immer konnen

.

G
S°° tfe U

^m ^en Scc^ ^ier mede bcligh fit

,

Q^cft*
r vader toe » en^£ naer weder dit

:

^ Rh°

nS grootcn trooft en ohjdfchap toe-gefonden,

\|at
y > Vveerde kint , ten leften zijtgevonden

,

i
S<* da y noc^ ge*°nt: cn in het leven zijt

j

H

fle
> cv |

er IS

,

ecllccr vvat datmym
'

c nefte fnijt

.

e^c
yden r

*
cIat UVVe domme *~mnen

l? kevd
CCn ĉ^an^'

• ) een rouwen heyden minnen,

\\

°e
dat

Cn Cr dooP

'

die nict en ^cc^ge ^eert »

I
CL

t

°°rlof

n

f

Cn God den Soon nictreyne finnen eert.

Veet v n
yt de macëhc *

hoort my een vveynigh preken 5

\
VriCl

ltotl(kn aen u droufheyt afte breken.

K%die
taCn

?y Vertrout en is geen heydens man

,

hiM k
V0ÜC dact de Chriften lecre kan

.

M tn r
en dat van edcl bIoet geboren

,

t
n
v

v

at j
° vvas ' uv

c

cnc^c^mm gekoren

.

\ %d'U gCVal noch vorder isgefclliec
»

0° den ey^h dcn San^en avont nict •

'

u
1^ de j

Vvoon:
» cn &act de man vertellen

,

V°
e
dat L°

n
§clin

gn quaI« onder haer gefellen

,

^ts. h
iynCn itaet en Vaders huys verlict '

cm
fyn gemoet tot Pretiofc riet

.

T t t Hoe



m HET S P A E N S

Hoe dat ny nevens haer aireede lange dagen

Had vorft j en heece Ton , en alle leet gedragen ï

En dat dit al gelijck maer was een kleyn begin
,

^
Een preuf , en oriderfoeck van fy ri getrouwe

Dat hy geen dertel fpel de vnjfter mochte vergen ,

Noch met ongure jock haer tecre finnen tergen >

En dat hy door de luft noytop en was gevat,

Maer dat hy figh in als met eer gequeten had -

. In't korte defe vrou verhaelt in lange reden

Alwat de jonghgefel voor defen heeft geleden i

Soo datfe voor het left ten vollen openbaert i

Hoe dat fyn ridders kleet by haer nóch is bevVa

^n
Dit vat de lant-vooght op , en , fonder langh te dra

Laet ftracx het rijck gevvaet daer in de kamer
halen •

Het wijfdatgaeterom foo vcerdigh alfle mag ^
Siet dus koomt op het left de vvaerheyt aen

de 0

De lant-vooght onderdies gaet Pretiofe vragen

Op al den omme-gangh van hare jonge dagen >

Op al des werelts loop , en hoe haer dit bevie 1

En wat fy des gevoelt ontrent haer jonge z^ 1 *

Sy antvvoort over-al met foo bcfêtte reden

,

Met foo een goet befcheet en in foo volle leden >
^

Dat ( foo de jonge maeght fyn dochter niet en

Hy ftreckte voor gewis de finnen over haer-

Hy vont Hgh in den geeft van hare min bevangen 9 ^
En bleefaen haer verftant en hare fchoonheyt ^a£%

Maer nu het geeftigh dier ais dochter hem bei ^ (

Soo is hy ganfeh verheught tot in fyns hertien v

En tVvijl de man aldus in blijdfehap is gefeten > '

cP f

Soo koomt het oude wijfen brenght een gouden ^
En brenght het haut-cieraet , en wat den jong

Te voren om den hals ofaen dt leden hingh •
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vveet v
Vooght üec , en hoorc den ridder noemen

,

GevoeUk
mt gdlachc dat h? 15 a%ekomen

,

Is
, j

ander-maeldat Cyn befwaerden druck

JVktr
S

,

Hecrai
>
verandert in geluck

.

k°
een j

del>mae* met ^ dc Sankhe finnen *

En^ e<aelman fyn dochter gingh beminnen,

h^^oon!^
trouvve gunft noyt eensin hem verdween

,

^heefj
t

at de jonge maegbt een heydens dochter fchecn

.

y 'iet
net

Cr 0nt de Faem ten luytften uyt:gekreten

,

Ooc jl

Vre

j
mt geval aen alle menfchen weten ;

k Vo
0r dJ

dc vrijfter fclfs die aen den jongelingh

b 8*tda
ZieI en Sanfche finnen hingh

.

at fy
j c

aen de wet ten vollen openbaren

,

^
Criï

titsd

S

•

Vervocrc vatl nare groene jaren

,

E

^Ctn had/
J°n^ g^ ^acr yU^c nict &enas 1

i^°on K
gC ĉyt dat ily ecn roovcr vvas •

et Vy
0rt ^

khaem luyt dat by haer is bedreven

,

^drCas?
r evenwel in volle daet vergeven s

'^ics^ l^jeker voor , de lant-vooght nam het aen

,

5% a|

^V^e knder ftrafen vreedfaem henen gaen

.

^^agh
-

n^n
'
geen menfeh en mochte treuren

,

n4t <P l
vemweck en foete vreught gebeuren

.

o ^ allé
di f

VVcrt verr°enc
>
de ridder vry geftelt

,

Dj
atlden

C

j
raeckt ontfangen machtigh geit.

!
vVom

1

?lc den helt benaeuden aen de leden

,

^
V
°0r h

Scmaeckt of veerdigh af-gefneden
;

du
y fter ho1 >

dat nem gevangen hout

,

V^d<*
* hv voor den dagh geciert met enckel gout

.

Je h
Ccfi

Clt terft°nt daer in de ftadt befchreven

,

V
C
^on?

1^ 1^ daeC%h °P de reys begeven

,

^its h ? ^aeften aen » verheught en wel gefint

,

y lyncn foon foo wel verfclfchapt vmt.
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yx6 POLS-TASTIN GE DER L I E F D

Daer is geen edel geeft die oyt heefc leeren
dichten

,

Of hy valt aen het vverek met alle fyn gewrichten

,

Al wat offpits vernuf, ofkunftc geven magn ,

Dat koomt om defen tijt ten vollen aen den dag •

Men hoort door al de ftadt , door alle groene vel*
>

En door het ganfche rijc&van defen handel melde »

De fnclle vveder-klanck die roepte't in het
wou »

En al de vverelt juyghtdat Pretiofe trout

.

AENMERCKIN
Op het wonderbaer houwelichjvoren g

gen
.groef*'.

OOrfpronck van dc lant-loopers > die

wy heydens noemen

.

Of men uyt een pols ofader-flagh weten

kan of vernam verheft is > dan niet : dat

is , offer een fekere bewegwge in de

fiagh-ader te vinden is die eygentlick

op de liefde paft

.

In de hant te kijeken , ende daer yemants

geluck ofte ongeluck uyt voor te feg-

gen , van wat kracht het 2y

.

y. Of Kei geoorloft » °*
flie
W

ofte andere toe

meteêheydemnhou

Philogamv $.

WEI hoe, Sophronif^e i is mijn huys een

haven om lbo voor-by te zeylen met

een loopende fpriet Ö

S o p H. Ick en had u niet ghefien , Phi-

logame , dan juyft als ick 11 fttmme hoorde ,

en recht voor u deure quam

.

P h 1. Soo was dan u voornemen niet

,

naer ick hoore , om my de eere van u vcr-

fouck te geven . Dan ick en wil nu des geen

vorder onderfouck doen, behoudens dat ghy

-met my binnen treet , en dat ghy ( naer ons

laetftc af-fchevt) my nu openinge wilt doen

van uwe in-vallcn op het lelfaem houwelick

van den Spaenfchcn edelman met het hey-

dinneken

.

S o p h. EerJicke lieden zijn ghevvoon

haer beloften geiUu te doen > fchoon het

binnen, enfeght m>"

verfouckt

haer by wijlen <>n&^£?i^$

noemde gefchiedemfle' fhootu
(foohetuwelgev.^^£fe

l^
r^;

ftaen, wat ghy hout
ê„ v**VV

die men heydens"^fheb^X
haetbegmenooripronc^ cK^'

15

in-t^M^^yj^oen^
fien, endatdefclve
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^n,',^ fulex h
"J^n.gdoovc aen te

Ne„^d«vanlhe ')be^ belooft korts

^Wr'ooderten» ^^nen waren ver-

V , *"öo iv»Ji

e het>be gedaen : ver-
1

>de?
en<iesJac1?

r vanh« Chriftenghe-

V<C^ Wede^
de Ghaften^vorften ,

Shr^Chrift»
asi

'nen verdreven ; met

Vr ^inhr^'g^ytende ontrouwe >

SC^er v ,

dd
f
vei vouglu naRoo-

^w?5n
ordrc!i ^ dcn Contfangen

^t {

r
a Ies gloort en over

^Xt "
Vaft Je ,

§t°nden hcbbcnde

^•S^pS J
Ckt

> ende 111 >c korte

C\ ilun Vn
* h

>ck™ > ende yder te

C W<>Udc , geluck ofte ongeluck^ °^ufte ƒ
V*reede gebeurt was

:

V^Su n^ vle
Uichen man «dc wijf

^>o,
lê

» de n,

ame houwelicken vol

HdaJre bonden doen komen ;uc öiirchop van Parijs ten

leften fïghtegens defeive ftelde, ende een

deftige predicatie tegens haer bedrijf dede
doen door een prediker monick genaemt le

petit Imcobin de welcke onder andere- feer

berifpte alle de gene die figh in de handé van
dit volck hadden fien laten , en de felve ghe-
loofwaren gevende : en tot befluyt datfe van
daerfpoedelick moften vertrecken en haren
wegh nemen nae Pontoife . Munfterus ver-
haek datfe in Duytflant eerft zijn gefien anno
i4»7- En foo ghy breeder befcheet hier van
fouckt te weten > mooght den felven met an-
dere fchri; vers nae fien > foo 't u gelieft, te

weien Carnetar. hifi. medit. part. 1. cap. 77.

Gtficr. %n Mitridat. /Eneam Sylvium &C.
P H 1. Ick fal my derhalven vergenought

houden met.dat ïckvan 11 gehoort hebbe, en
vvü nu komen tot de gefchiedeniffe felfs.

Ick nebbe voor eerft gelet in 't lefen van
het eerfte deel defer gefchiedeniffe > dat Pre-
tiofe ( foo het fchecn ) behendelick wifte uyt

te vinden faken die felfs een doctor in de me-
decjjnéniet en konde bemereken • te weten»
dat Gkalde door liefde vervoert moefte we-
fen , en dat fulex d'oorfake was va hare fieck-

te . Nu by defe gelegentheyt *vilde ick wel
onder-recht wefen , ofte nae de kunftender
medelijnen , ofte van de onderfouckers der

naturen , offer eé fekere bvfondere flagh van
pols zy, of eenige gewifte teyekens in de
f]agh-ader daer uyt yemant ( die de kunfte

verftaet ) fekerlick foudc konnen weten ofte

een jonge deerne verlieft ofte met liefde be-
vangen ïs , dan niet . want mdicn fulex ghe-
leert konde werden , ick wüdet my wel geit

entijt laten keften om fulex te wéten, ora
redenen die ick daer toe meyne te hebben

.

'1 en anderen foo ben ick begerighte weten»
of men door waer-feggers , ot diergelijckc

foorte van menfehen onderfoeck magh doen
op houwelickfe ofte andere toe-komende
faken

.

S o r h. Dit is een vrage die het geheym
en verborgenthevt van de medecjjnë raeckt

,

cn die midtfdien beft by de meefters van de
felve kunfte befkchtlbude konnen werden

:

nict-te-min om u niet verlegen te laten , en
vermits ick al fomtijts mede eé weet-gierieh
oogh hebbe laten gaen over boucke van die

gelegentheyt , foo kan ick feggen dat eenige

van de ervarenfte in die wetenfehap ? en by
namen de geleerde ^Awttnna

% en met den
felven Frsncifcus V*hfim Ub. 3. Controvetf.

PUlo/. mtdic* cap. j+. laqua Ftrrand Arp-
T t t 3 nois
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ncis de !a maladitj d'Amotfr ou meUncholitj

Erotique. ) een groot Spaens dc£tor> met
verfcheyde andere van de ghcleerfte in die

kunfte vaft (tellen > datter geen byfondere

ader-fiagh en is , oock geenlèkere teyckens

in de felve > waerdoor die (ieckte eygentlick

bekent foude konnê werden. En voor reden

wort by de felve ïn-gebracht , dat de liefde >

foo lange die in de palen van de redelickheyt

blijft 5 is een genegenthevt die in het breyn

haer woon-plaerfeis houdende : maer buvté

ofte bove reden en regel gaende 3 dat de felve

dan in de lever endcTniet in het herte figh

onthout \ ende dien volgende dat uyt de ««cis

ofte fiagh-ader (die uyt*het herte haerbewe-

ginge heeft
)
gsenvafte teyckcne en konnen

werden genome , om te weté ofyemant met

de minne-koortfe gequelt is 5daniet- en noch

min ? wie daer van d'oorfake mochte wefen.

P hi. Gewifièlick het is my leet dat de

kunfte foo verre niet en gaet 3 en dat de gee-

ften in foo fcherp-finnigé eeuwe 5 als wy be-

leven 5 ( daer 'tal fchijnt onderfocht te wei-

de) noch foo hooge nieten zijn geklommé •

te meer vermits ick bemercke>dat al lange in

voorlede tijden een groot deel van defe kunft

is ondeckt geweeft 3 even bv oude vrouwen

die wat genepen waren . Ickfie dat C*n*ce

in dit gaft-huys fieck leggende klaer uyt fest

( als Qvidius verhack

)

Mijn voefter hcefr den brant van mijn bedoekte wonJen

,

Wt ick en weet niat wa< , behonJi»h ondervonden •

Die feyd* my in't oir : ick fie het datje
:

mint

,

tn dai u jeu^hdi^h hut tot vrijen is gelift

.

En dat alfoo zijnde , foo dunckt het my
vreemt dat alle Olifë ^roote doctoren hier in

noch maer als mollen en zijn , daer een oudt

wijf al van doen af foo klaer in fagh.

S O P h. Al fachtjens , lieve jongelingh.

want al iftfoo, dat icku\tde getuygeniiien

van de geleerde hebbe geïeyt datter geen ey-

ge pols-llagh en is die j u\ ft op de lietde paft,

foo en volcnt daer niet uyt dat de kunftenaers

uyt andere gelegenthcdcn
(
jae oock uyt de

pols felfs) niet al merckelickc dingen en [ou-

den konné ontdeckeibdaer uyt men yemants

gcftalte foude konnen weten! jae ick'fegge u

in tegen-deel , datter veel ervaren medecijns

eertijts zijn geweeft ende noch zijn? die door

middel van de kunft ten klaerfté hebben we-

ten t'endervindcn, dat yemant van die wefpe

geileken was. Avu. lik j. cap.de amore. tn
noch meer als dat , Sorantu van Ephefen (als

in het leven van Hippocratet te lefen is ) on-

e Dei ^ lt * lie^i
dectae kteriidc * 1^*
P^droughtotM^*
vader- en dat evé op <

heyt van
*>'<

g£
moeder. flfctMW. L'^k&%?
bouck , daer hy handelt vg

bteV*J,
fieckaert maken, beroemt l« ^ <n'

^

nen ondervinden den ne\ ^ jö

brant van een Romejg
c

op de b)'
u

felve gefet en gewet
hadde Y

eé van de grootealdaer. VJ^** J,/

de felve GoUnm te hebben .
^s

t
,

de liefde va eé voornau*h [ ^
toteenen fchoonenf&l^^.
decijn , feyt in den ></
ondervonden te heb*>

de " g<£ <y

ten^eeenjonghftudef « h^ '.,^

man zijnde) heymd"**"£ h;
J

ne jonge deerne een k^f d3erO ^

vordere gefchiedemffe

*

^
fyn bouck by hem «r^^pel^l^
«- -

Phi. .

foo en foude men «£;mantJf
konnenuyt-vindeno

:totvvien.K^ dunCKmaer oock tot

hoe dat toe gaet w^

wltenofyemantmetu^u^^
oP vvien Ctzydan "^eévrf^d^
fal nu va,i de perfoon v£

elJ
b^

ef
A (

foo (iet dx&yloc^f&X'
uhant krijgt de hant va ^'1^
prenvevan nemen *j^ p0to' V/
vinger al fachtjens

]e
S

U

foobrengl«inured'en%P h^,ag
degene 'd.eghyme^feip,,^
bene evt

;
fpr^ec^^' „he^ ' fAe1

'\ *f

prijfende des felts id»^ "„ ff>V
ofte andere goede

gav^ of pfr
dien naem noemt ,^ 0og

e
' fult^

veranderinghghY«n%4a|;>^
fonderlingeaenharenP laeo>'%tg>

pijl haer reent gf,

1°>
Jf

een ongelijcken dril ,
& &W>, f

.

*

ken pols gewaer
worde»/^

flagh en fal houden. (
r"
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w

if

ï

ê

B

s

HytSZ
ful' °°ck meer andere

%5 °°8^T Wefen
' ^ fonderlmgh

eer

Vf °°ch war
e
/chn*ven ' Maerdaa

Ca vartaV°P
dat vry aen-merckens

}^te\Z Udt?> ende cnlaet met

1 s tastinge Dek L 1 E I D E. 5 lp

i S^SdSct
'Ck f°° feerbegeerete

i

kCl^yt"- ps
hebt

:
even-wel du gecnen

ft
1

"ofl
het

klóen w
1

}

lCk deö dra« febbc

5?*> fvn^ 8
n
waer wiert ' vermitsMe onfZ* fya ftief-moeder in de

Wev

SeH t rj"

th« bedde cpam, daer

^ , poéten hebben daerom

tNS^aLSV om a!t^ daer Uv,

. A>^n UtdefelveWtenge-
)S*<C d

ralFei'

at harder flaet op
van eenish

^on.Sde)w Ware
- Ghyfcutlich-

S0ft_ *cyt, ais jck eens verftont

Soph. De felve jongen doctor onder

andere hebbende cë wijle vergefelfchapt een

vermacrden mcdecijn, als hy byde fiecken

gingh (als in Jtilien tot bericht va de ftuden-

ten veel gelchiet) en gevvaer zijnde ghewor-
den, dat de doctor (als hy de pols va de fiec-

ken getart hadde } wüte te feggen waer dooi-

de fieckte was veroorfseckt, al-, door eten va
meloenen, noten, appelen, vijgen, ofte dier-

gelijcké fruyt , bad ernitelick den man, hem
te willen openbaren waer uyt hy fukx wift

,

als hy feyde. De doctor , na "des'hem te heb-
ben laten bidden , feyde hem , dat hy ontrent
de ftecké komende neerftelick was gewoon
acht te nemen , of hy in ofontrent de kamer
van de fiecken niet eenige fchellé van noten ,

meloenen, ofdiergelijcke vruchten en ver-

nam • en die Mende , dat hv daer op dan aen-

gingh. De nieuwe doctor, defe leflc wel
meynende onthouden te hebben , ende die

willende in 'twerek ftellen, was korts daer

na geroepen over eenen fchamelen arbeyder,

fieck te bedde leggende \ voor wiens hutte

hy een vers efels-vel fiende lcggé,hadde daer
op den patjentfyn pols geraeckt, ende gefevr
dat hy ganfeh 'fwaerlick fieck was , en dat

fulex hem niet vreemt en docht , dewijle hy
foo harden ende onverdouwelicken kolt y te

weten efels vleefch , hadde befben te eren.

De fiecken des verwondert zijnde, feyde, dat

de doclor geheel van den wegh was", want
( feyde hy ) ick en nebbe in acht dage en lan-

ger geen cfel geilen, ten ware mijn heere den
doctor. De misflagh van de jongelingh quam
daer uyt , dat hy den regel dien hy gehoort
hadde al te brret en fonder befcheydentheyc
in 't werckftelde . En voor u , lieve Philo-
game, ftaet te letten, dat ghy niet in geli;ckc

dwalingen en valt

.

P H i. Is daer voor te vrecfen Sophro-
nif§e 'i Ghy hebt my verkiaert dat veel ghe-
leerde medelijnen vaft ftellen , dat indien op
den naem van eenigh perfoon de pols van een
jonge juffer, enoockhaer wefen , feer ver-
andert , dat daer uyt vaftelick te befluyten is

datfe van delfelfs liefde bevangen is

,

Soph. Maer of het gebeurde dat ye-

niant een jonge deerne onteert , en haer daer

na verlaten , ofte andere fchamperheyt aen-

gedaen hadde , ende dat fy daer uyt in quel-

linge zijnde gevallen , een doclor ( ais ghy )

haer daer op quame te befoucken , en dar de

felve fprekende van den voorfz. perfoon,. ge-

voelde de flagh-ader van de vooifz. jonghe

deer-

I
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TI KGB DE*. LXE ' Pi*^
deerne heftiger flaen , als te voren 5 foude hy ( uyt-genomen alleen re^^n)
niet een orooten misfiagh doen daer uyt te geiegentheyt uyt nacu

hcreft,g^ ;ifl)

510 Pols-tas

met eengrooten misliagh doen aaeruytte gciegcrn»^.
be*6111»* 7 ijo>%

befluytë , dat fulex nvt liefde gefchiede, daer dehek kan bcfloten en ^frng'^
het uyt het tegen-deel , dar is , uyt louteren foo meyne ïck dattet ^ t& ^M'
haet , fyn oorfpronck foude hebben < *T is ick geen tijc m en iouac # iv^

alleenlick om de y^LrnctckgL^
heke verftandé^ermte^b^^

c ick dat onder dit bejat, ^1
feker, dat jae. Want dewijle het voren is yaft

geftelt , datter geen befcheyden en eygen

beweginge in de Hagh-ader te vinden is die

ju\ ft alleen paft op de minne-fieekte , en dat

daerom met omfichtigheyt en vernuft alle

onhandigheden moeté werden overwogen,

eer men yet fulex befiuyten kan , fbo fiet ghy

wel hoe los u op-genomen kunfte gaet

.

P H 1. Ick ne wel ghy fout my geerne

wederom van 't ftuck leyden • maer ick en

meyn het daer by niet te laten , maer moet

het vogeltjen ( foo men feyt) onder de fteert

fien, en dan dagh en raet . Maer wat is u ge-

voelen, ofmen uyt yemants ham ofte andere

leden , uyt de ftrepen en lmien van de felve ,

yet fulex ofte andere faken , rakende yemants

mnerlicken aert , nae de kunfte kan uyt-vin-

den < en ofhet een Chi iften geoorloft is fyn

handen te laten fien om eenige voorfegginge

weet ick aar. viw - - _ 0
worde geplceeht ,

endae ^

.

^
manmdenficW^

Phi. Maerfoutg^y ^fWL
n ,f

Ibenteverwerpedeku^
dat is > de wetenfehap

off^cofi^^
ftalte, ofte g^^^noc^
nerlicken aert te kennen . ^ ^
fcheyde wijfe heden

v*d * ^^ &

daeroockd'ervaientl*}
1

•

gen kan

.

SOPH.

fint om in het ^ i^Jjfi
treden. Macrin^^bjgJ^fJ
ick juyft hier nu bv my

1

in 't ftuck van fyn houwelick daer uvt te mo- geval van onfen tij ^ in* <A,r
<ren verftaen i ofdat hv andere middelë ver- vrient ter hant gettfiw n0 W^JcKt

ter

ienc ter nam- &—- oP rp t
c

deuyterUckegefblte^nVr0u^

der behulp van oogen»

gen verftaen $ ofdat hy andere middelë ver-

magh te gebruyeken , om van toe-komende

dingé de uyt-komöe te weten i Mart. Delrto

difq. Mag. 'Ub.+. cat. j. Hierop wat berichts,

weerde Sophronifce . verkiefen.

Soph. Watheteerfteaengaet,ickweet Phi. Ey lang™ 1

!* ,ck^
datter geleerde gevonden weide die hier van u belieft, weerde nw tC^ a 4

groot werek makë , en defe kunfte ( indienfe overlefen , om u
g^j^ jS j^K *

4

weerdigh is foo genaemt te werden ) oock

met de fchrifture willen beveftigen, daer toe begem.ickheb^^^

hier zijn, om dan

voeren. fondo^'
S<7

treckeVde d^piaetfe'n I«T 7^?rmit%aders doen by een vrient vv^i*

BW. / <>. Dan de overfettinge van Hwo- middelenijt dit ge
beg

0nn

nymus fpreeckt hier klaerder af als de onfe 1

doet , en dient daerom na-gefien . Even-wei

Monfr. Pafquierderechtr. de Fftnc. lib.17.cap.

3p. verhaelt eenige fonderlinge dingen van

defe geiegentheyt. Doch wat my aengaet

foo en fai mijn^Zn^
zijn. ghy doet mid**

Daer mede rvmyeckt Sopbronijcus >ende Pbity*
04* 7

hebbende > began te lejèn als njol^ot .
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55/

LIEFDE
verweckt, enfchoonheyt

blindelinghs verkoren.

En heeft van outs gemeynt, dat als de

lieden minnen,

Het oogh haer noodigh is als ieyder van

dc finnen ;

Want fonder dat behulp en weet de

menfche niet,

Wat dat met reden fchoon of vvattcr

leelick hiet

.

I?
in
den 7erhael d*<** ^n felfaem vvefen

,

r\°
0tïi fi

°
l

n noyc van cn vverc gelefen';

b knde
r

*
^°eCe

j
euSnc »

cen D,im en handigh man

,

^ftadt^j
Cl 0o£n

~Dehulp vvac fchoon is weten kan

.

'rv
°et te d°r

rt ^cn nacm van nanden vvcch te werpen

,

?ie
tiioct

Uyf °ns 1101111116 înnen ^herpen

,

V^foï r
Cf
?
rCyS yct bren£en aen den dagh »

X i
*il in k

ouck een plaetfe vuNen magh .

ï %t tijt dc water-rijcke Schelde

,

roomen telde

,

O^t e

Cf
^°L1Vve ieught is over-al verdeylt

,

Dj^ v
Vas y

11 ""He kiel de vverekomme feyle

,

k°teeh- n.
Crtllander een van defc raPPe mannen

,

ï
y^d

aC
?
h
§cvvin de ganfchc finnen fpannen

.

t C/Vk^S^tijtgehandelt overzee,

en op de ree

,

Ven o ?
kas

* cn waren op de folders

,

P hetlant, en landen in de polders
;

V v v En
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5" LIEFDE SONDE R

En vvaerom meer gcfeyt i De beurfe vvaegm

Hy was in fyn beroep een groot en deftigb rrw^ ^

Maer ficc ! het foet geluck dat yemant plagh te itrc

En met een volle maet fyn gaven uyt te deelen

,

Is veel gelijck een roock ,
gelijck een teer gclas »

_

En maeckt tot enckel gal dat eertijts honighW
De man die valt te bed van heeten fucht geflagen»

Soo dat hy in gekerm verflij t geheele dagen , ^
Soo dat de foete flaep op hem niet meer en ÜJ£

»

Vermits hy t 'aller uyr vernieude prangen krijg

Men roept van ftonden aen , men haelt ervare luy i

Die mengen onder een de krachten van de kruy

En gom , en vinriigh fap , dat niet en is bekent

,

En wat den Indiaen van ooft of vveftenfent- ^yV^

'

Maer 't cjuaet verwon de kunft , en fcheen gcftaeg

En op geen medelijn voortaen te willen pallen-
^

^

Hier door vervalt de vrient als in den lellen noo \
q0i.

En voelt ( gelijck het
fcheen ) de prickels van

o $p
Daer treurt het ganfch gedacht. Daer zijn veilen ;

Die rou en open ftaen en effen zijn te maken » ^
En dat door hem alleen . Dit quelt den

goeden

Dat hy foo rijeken boel niet fuyver laten kan
•

Hier op vvert over-al voor hem als ftaegh g
eD

^

'

Ten eynd' hy komen mocht tot fyn gefonde lede >

De'dochtersboven-al zijn dapper aen hétvve*c

En maken van het huys gelijck een kleyne^ieP ,

Daer quam om delen tijt een meefter figh verto

Die vraeght of hem de man genegen is te l°°
nCl

jt̂

Indien hy hem genas . Hy wil niet zijn betae >

Tot dat hy beter is en ruymer adem haelt

;

Tot dat hy wederom door krachten van de leden

De kayc fil bcgaen , de beurfe fal betreden >

C

D

\
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VERWECKT.
Hftda

8 1 E N

Dat hy
mCn k&>en magn » cn a^ mct vo^en mont >

tydich
t0

^
aen het mergh ten vollen isgefont.

tyn o0?e
vcrmat vvas fteke-blint geboren

,

00ĉ
• \ ° ncc fcheen ) die waren uyt-gefvvoren

Hy v
dcmoeder felfs ; en des al nict-te-min

^°0
^efl:!i

Seen ra
PP e ZIC^ > en dede grootgewin.

^Cn
tacl r

'n ^Ct ^u^s by yemant *s vernomen

,

Men y
nus daer > men *act ncm bmnen komen

,

Eq 0f £

ae
8nt nem met befcheyt ofhy figh kracht vermeet

3

\
n
^Vt l7

Vn^cn ract voor dek Weckte weet

.

nfaihe
m b°Ven dat: Katl ny net

°i
uaet genekn

»

En
VVa

er

? na den eyfch beleeft en danckbaer vvefen

,

V °Ock T1 VVCrt beIoofc dat fal hem zijngetelt,

Nande

er

Ay fyncn voet daer uyz dcn huyre fteIc -

man ) ghy moeft hier anders (preken >

Hctl0

0

VV
Ï
gecn nant acn "vve leden fteken

,

1

^Ct lo

n
^
ac begeer en is u gele oFgoec

,

h
Vy

cetT i

at °egeer dat is u eygen bloet

.

^oeft

at
in nuys drie dochters zijn te vinden,

E>at
a |s

C
? nevens u te famen haer verbinden

,

£
H een ^

Z,
^ C Se*°nt en Duyten ongeval

,

kfc le t
c dne mijn eygen maken fal

'

^yda l
eur

' Die" loon moet ick genieten,

>V r*..

1

?
dcn vaft ! of foudet u verdrieten

t> ful u |
e,l

ick ick ben een dochter toe te ftaen

,

^'
c
k|
0n

,
lenaer zijn en weder henen gaen.

^ ^d'
, j ,

n £oedenman vry felfaem onder d'oiren

,

h
e
raeck ^

m°Ct voor"al hier °P dc dochters hooi en

,

v e Vr
iift

fakc mccft
•
De man vvert uy c-gclcy c i^ *n

"SCDracnc > en alle dinghgefeyt

.

5 Vyordp ii

C vvoort

:

Eylaes
! mijn (Vvacke leden

'
11 alle daegh gedurigh af-gereden

,

V v v
'

Achl



L I E F D E S O N D E R

Ach ! kinders , namy dunckt , ick fie van heden a »

lek fie de fvvarte baer , ick fie een open grar •

?

'T en kan , naer ick mijn voel , 't en kan niet lange

lek moet de lefte pijn ick moet dendootbefurern l

Hierom zijeghy bedrouft , en fucht den ganlcne^

^

Meer als u teeren aert en jonckheyc dragen n^g

En nu is bier een man die geeftet niet verloren >

Al is hy fteke-blint van 's moeders lijfgeboren.

Men hout dat hy vernufin fynenboefem heert

Meer als oyt meefter plagh die opder aerden lee

Die ftelt , by Godes hulp , dat hy my Gil genefen >

ctvV^
}

Wil ick Hechts milde zijn , wil ick flechts danck
ba

_

Ma er hy begeert vry meer als eenigh mce P^gh-
Soo dat ick , na my dunckt , hier in niet tred^

Wat dunckt u van het ftuck ? Sy roepen allega
der

>

Ach ! foo ons bidden geit , verfchoont u ,
lieve va

^
Belooft het niet alleen , maer geeft het aen den

. u n k.a*
*

Al wat hy oyt begeert , jae wat hy vvenlcnei

De vader wederom : Maer hy wil hooger fingen >

Hy wil geen fomme gelts tot fynen loon bedingen 9

Hy wil tot fyn geriefde keufe van u drien j

En ofu dat behaeght dat hebje nu te fien

.

Dit luyt de juffers vreemt , fy ftaen gelijck ver ^etl

',

Maer ftracx foo roepter een : Ick fal de kanfe yvag

( Sy wou haer vader fien getogen uy t de pU n^ , )

En wou om fynen t'vvil een blindens vrouvve

Hy ilfer oorfaeck van dat ick op aerden leve

,

'T is reden dat ick hem mijn lichaem weder g
eVC 9

.

Of ftelle tïynen dienft . De refte ftaet befch^
n

Enfpreken even-felfs pcIiicUiethaerbetaen^*

Een yder ftelt het vaft haer vvoort te fullen

En na de keufe valt den blinden man te trouwen

li

41
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Ho rl

SlEN VERWECKT.
V0or ,

cns dat den man geen loon genieten magh

,

Doch
hier

?
1 r VRder is gelijck hy eertijts plagh

.

Hy|
at

r bv vvil de vrient het ftuck niet laten blijven

,

De

alteniael met goeden inct befchrijven

.

Dje ^ ,?
r teyckent eerft , de juffers op een ry

,

e
ft vv

evcn (3acr ^aer ôcte namen
*

^ 0
p^ "c man geruft, en gaet hét ftuck beginnen ,

^n Vv

n V^^cn dagh foo fchijnt hy yet te winnen

.

Verm^

cr°m ^angh vcrhael ? 't en is geen langen tijt

ftis Vo

anc*er is den dorft en heete koortfe quijt

.

o

r

?
en n^Ct meer bevochten vander hitten

,

e
rria

C

U
°°r ^en een vveynign °P te l̂tten

*

v
Eft

ij
j
C
^ begint haer vverck ; dies ee t hy fachte koft %

Nndc

n tlenden^ van alle brant verloft

.

niet

VCr^cugb c > en lact den Heere dancken ,

Hy
ftoot

rïleer en is gerekent by de krancken

:

\^ r
ccht

°°C 'C ^°vcn ^at fyn V1"ienden altemael

,

k ^efte *
angen te midden op de zael

.

et
'sbvr

0Vcn-alenifièr niet vergeten

,

^UnauJ
ncn VVcerE met grootc gefeten

:

ï
S
°° Vvd 7 ^rac^ er> *ougn i Vermander dranck én at

Ceni
gh mcn£h die aen de tafel fat

.

\ (]e r

,n

^
e vreught

, terwijl de gallen droncken

S ft0n
1J

^
ke kunft ter eeren was gefchoncken

,

^ Vtae Uj
C mee^er °p en nam een (cboon gelas

,

b
^ n

V n
fynen weert , ofhy genefen was

,

*%
een

U

f
gevoeIt de luft en oock de krachren

,

.

e
tnP«A

rilïc^en dronck van hem fou willen j

Jij

wac
l
c
^'s vVat

* *
("cyt de man , ick drinck het liever uyt

,

4| v
n« ,

brouwt van gom of bicter kruy t

,

at
niy

CCht
êcfint eens luftigh afte (poelen

y m dc maeghfoo bijfter plagh te woelen

.

V v y 3

hten?

Hy



5* LIEFDE SONDE R ,

Hy dede dat hy fprack , en dronck met grootew

En dat gafal het volck een wonder groot verflik

Wat dunekt' u , fey de man ; is defe vrient genefen
3

Sy roepen altemael hem jae gefont te vvefen \
•

De daet die vvi jftet uyt . Wie kent een ficckctt t»

Die wijn en goede fpijs in vreughde nutten kan
. ^

Hier gaet de meefter aen r Wel is de koorts verdv

Soo is tq defer tijt mijn loon alree verfchenen ,

fc
hrifr>

Siet daer is ons verdragh . hy langht terftont het

En dat wort door-gefïen en wonder nau gelift*

Maer wie het over-fagh , ofwie het hoordeiefèn >

Die heeft terftont het loon den meefter toe-gevve

De vader voughter by : lek ben een eerlickm3fl '

Die watickheb gedaen niet vveder-roepen k
aru

Niet wederroepen fal. Tïalaet de dochters kort*
'

Op dattcr van de drie magh eene 7ijn genomen >

^

Maer niemant koomter by offteeckter handen
t

Op dat de meefter felfs alleen fyn keufe doe.

V Vant foo light ons verdragh . Galenus is te vred

Mits dat hy metter hant magh raken hare leden

,

Eer hyder een verkieft . het wort hem toC'^
ep

.

En ftracx is voor het volck den handel aen-geg

Men liet daer op een ry de drie gefufters fetten >

Men liet den blinden man op haergedaente lcttc0
jjipt)

Niet door een vvackcr oogh ( want hy is fteke-

Maer foo hy by den taft haer teere leden vint-
-j

Die outft van jaren was die quam daer aen-getre

En recht gelijck een keers en deftigh in de zeden

Maer efter niet te fchoon . de tweede vvas tü
}^cc^'

Dochgeeftigh uytef aen >, enwonder net be'F ^
Haer aenhcht is befaéy t met dnyfent grauvve fp l° U
Maer haer beleefden aert die kon^et al verfoeten

I



Hacr e

S 1 E N verweckt.
. Maerd

C" °°gh ha^ een fchcl dat bijfter fd&em (lont

,

r ^den *
gC*n feyl dat oy 1 ecn bllnde vont

'

at
»s va

VV
f
Cn gCel i maer recht in nare rekcn

,

Het
is

n
8eJl

ick g^n blinden oyt gebleken j

h
ltl 5,

en0U
ên bekent , noy t gaet een blinde vaft

Gelift
mct en voclt ofmct ryn nanden taft

•

^ aen e

Van den hooP die had de befte gaven

r-7

s
y is VanM

Ieri
S^ hert iyn brant te mogen laven j .

lu^vv^ Va
Ten geeft en van een fnegen fin

,

niet-te-min

.

c
dWri g

l
qUant Uy C

S

Paengien eerft gekomen

,

H

b

cfi

C

l
g nert vollen in-genomen,

D
^thy

t

at
c 2i

Jn ÜP &o een vaften gront,

i^te eVen

ae

r,t
Zicl aCn haer verzegelc ftont.

\

v
°el t f

lfs vvas eene van degaften,

Nüts f

° lnnigl1 hcrt mcc dr°emey t overlaften

,

V dat oo
y
ï
VVmftc

P3111 moet in pcrijckel ftaen

,

i°
Ver hacr nct kie^en heeft te gacn.

N etl y
Jl

{

ckevvel om datfe van den blinden

J lc
Cl c

S

ff

flen
» njet uyt en is te vinden

:

K)^tïi
groote vreef, maer fcheyter weder van

,

l

k
Cc

> de i*
mCttCr hant £cen rcnoonncy t

voelen kan

.

Vv
ijac

r Vv°

ng lngh die vlnc hem Sanfch bedrogen,

A^de^T^ 5 ^ Uyt
,

de
f
hc°P getogen ;

,ft dar k
Uldc-man een yder heelt geraeckt,

v^ae a
y terftont de

i
ünshfte fync n,acckc

;

Di tot f»"?
<

?
mhcIft

* en noemt naer uycverkoren

,

0
C yn

r
bcnoufheeft weten op te fporen

,

fyti^th
yncntrooft op heden heeft'gejont,

\l^ bj?
aC

L
te Saen een wettigh trou-verbont

.

^ Van h

1 en P°°gn ' re vvech te leyden

,

ftet volck en uyt de kamer fcheyden j



}lS LIEFDE S O N D E R

Hy gaetinals te vverckgclijckals
yemantdoet

Die hooge macht gebruyckt ontrent fyn
eyge

Maer fegh eens , mijn vernuf , wie falder konnen

Hoe dat men defe twee te famcn fagh verfttjven

,

Wat voor een koude fchrick door al de ledeng- 5

Sóo aen de foete macght als aen den jongeling
•

Sy ftaen gelijck verfteent en dat ter weder zij^cn *

Men fiet een groot gewoel in hare leden ftrij«
ctl '

Dan is de vrijfter bleeck , dan ifle weder tooU

>

En dan eens op een nieu gelijck de bleycke
o

De vrijer is geftoort en wonder feer verflagen >

Hy kan het droufgeval in ftilte niet verdragen > ^^

,

Hy ruckt met grammen fin den hoet van iyn

Hy goyt hem in het zant , hy treter boven op
•

0
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E C K^trcckt ,

s
* En ver,

y Vv°ü dacr
Y
ï
Cn haif

*
en

*
naer het mochtc fcIli

i
nen

•

voor het volck uyt enckel leet verdwijnen

.

naer Vem
CK enckd Icct verdv v

h
Êtl biics

UV
,

ten hooP begaf%h nevens hem

fi

do$or „f?
ln

,
" oir cen reden fondcr ftem •

ganf
yn in u *

ter zijden af-gevveken,

^ac*0D -
bcrt vvat vri

^
er uyz te

^Preken

:

|j
^oe t

V
,

VlJck
^uammer by , en met eengauvven treek

Jrdo
$or

en fythem fyn gebreck

:

rndo0r
VC gelucx

* Shy kont cen vnjfter winnen

Svw 1^
ft Cn f°nder banSc finnen >

ck ? ons ft?
11

T°
Ick zijn flavcn

j
aren langh >

Ir ditv£ T Jachc is dickmael fonder vangt

.

0
datH-

g
,

C
' gedurigh aen-eebeden

;

^
nfy

> tot^
Ct Idl haer Cccrc finnen vvan

«

5
£ J.

1 eerje
my

. geneyght , en wil geen anderman

.

M
l Van d f

gaCC 3 fo° dient u ditgeweten

,

V
Vv

'e iJ
mac^hc dic vvort vanmy befeten i

Vy VfvfL
Vordcr "ecktdatis haer enckel laft.

C!ck
U biL

ytCn
"V met nict cen menfeh gepaft

.

V S ViJt ?a§h Iaet u een weynigh raden

,

r kic
ft f

1Jn en U met konnen fchaden

;

vHet £
ffche b,om die vri

i
e heeft

,

V
Vi harJ\r

n gecft in nicmant anders leeft

.

5 l
hc*t d ,

ckaen haer te wiüen komen

,

d elc
ftae h

bereycs met ,lcfd
'

is in-genomen
;

\I

y let
dar!, ,

Uaden man tot vvien fy was gefint

.

VN*in? vrlcn
,

t
'/

vat r
Pel dat ghx begint •

lc> nfv
fv

7
e§h f°° Slngh de «reken

:

bi
le
,a!hJ' ^ !,

merck ' vvat ln de vuy ft te fteken j
e

«Üct e„ •

Ick blint
' ick Ac u loofen raet,

ls gegront als Hechts op eygen baet

.

X x x Ghy



J5o LIEFDE S O N D E *

Ghy wilt my buyten fpoor en van den vvege le

J, fan
•

Maerick meen van de bruyt foo licht niet afte IdW' ^
Ai fie ick niet een fteeck, weet dat een jonge Vfytf'
(Schoon nietaen mijn gelicht) aen mijnen

gee

lek heb de friffche blom hier weten uyt te kielen»

En die , hoe dattet gaet , en wil ick niet verlieten

.

VVaerom wórd' ick benijt i al is de vrijfterten
^ ^

'T is mijn gewonnen prijs en mijn verdiende

Schoon ick haer noyt en fogh , haer beek is my bc

En 't Raet als binnen my gefchildert naer het leve" ,

^
Geprent in mijn gemoet foo dat ick evenl^o^h-
Haer mont en geeftigh oogh in mijn gedachte

Ick (ie haer heus gelaet , ick fie haer rappe gan£
eI

^ ( ()

Soo dat aen haer alleen mijn ganfche finnen ^"^^Jjcytr

Weet , als God eenigh menfeh met drouve
bl^

Dat hy in diep gepeys dan.vry wat hoogerpcl '

Het is hier met den menlch op aerden foo gelegen»

Oock even uyt het leetfoo rijfter dickmael fc» e%
Ghy daerom quelt my niet en ftek u hooft ge& ^
Wantin datghy begeert beftaet mijn ganfche

De vrijer wederom : lek moet v vat vrijer fpr^^ ,

Die yder fetten kan en weder henen jagen

,

Al naer het hem bevalt , en naer een yder bee ,

Hem om het deufigh breyn ofin den boefenVr^ji,

De fchoonheyt die ghy meynt in defe maeght te

En die ( gelijck het fchijnt ) upijne fal genefen»
^ vjc

ys>

Beftaet , wat u belanght , niet in een'jeugHdig^
a

Noch yet dat vvelèn heeft, maer fleebts in ü £ »



J3 sVVilt^ j
SïEn verweckt.

^ kieft

6
Prcuve ficn ? vcrfet maer u gedachten,

Vya
eetl^nder vrou , ghy fultfe fchoonder achten

;

A|s
.

C
&ty die niet en fiet befit foo rooden mont

Ditb ° /c
f.
«*« den geeft in u verwecken kont •

%Y^
e

£
blinde doen en niet gemeene menfchen ,

Geb
CC CCn aerdigh beek *en dac naer eygen vvenfehen

;

S0o
maer u verftant . is maer een iichaem wel

,

%f ^
c

lc v°Ue macht ontrent het buyte-vei

.

%y kont

CCn VVac"cer cn khoon gebloofde kaken

,

h k
Vv*tten^s cn rooc^e lippen maken

,

Hecft
°nt ^ ^at

ie wjU . fiet wat een groote macht

^y d^
Um ^gevaldeblintheytaen-gebracht.

kont Ir
UVVS

Se^ic^ moet ucven <l°or gevoelen

,

5v u.

ai>denbrant van uwe lullen koelen ,

XICltccn fnffchemacght van leden wel gemaeckt

,

H*, ctvri
icvvil tot uwe koets genaeckt

.

1 Vva

at
VOfder raeckt den blos van hare wangen >

Bceit

CS

^
an haren mont , de drift van hare gangen

,

Eu fc^

U ^at krachtigh in foo fchoon het u behaeght

,

v7 dien^
1

*a u gemoct ^en ganfeh volkomen maeght

.

^tïl
* naCr mi

^
n ^cSr^P >

dienter een te trouwen

t)ie

ant °yt verfocht by niemant onderhouwen

,

t
M*er 1

1 en gcmalt en niet en heeft gemint

,

^ fal ^p Ccrde man >ibo ^hy het wilt gehengen

,

in uwe kamer brengen

,

S
^aer

U

J
C eetl ^c^cen hoop , of ick en weet niet wie

,

Vet

l

7
l^ eysen ^uys cn ecnc van ^c ^ïic *

^s
0o^

l
Jvigh^gaef, en van gefonde leden,

Sy ^ „
Van de jeught begaeft met goede zeden

,

On r.i

1

?
en vapp e tongh en is van foete tael

y het wel begrijpt
, ghy hebtet akemael

X x x 'T
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'T gelicht is u verftopt , wat kan u fchoonheyt baten •

Tracht na een (bete mont die geeftigh weet te praten
>

Diefalu beter zijn. ghy hebt een wacker oir,

En wat het oogh ombreeckt vint dat door u geh°
or

'^
'T is vry geen kleyn vermaeck als jonge vrouwen lp*

Met reden , met verftant , met aengename ftreken

;

Men fègge wat men wil , geen fchoonheyt heefter

Het maeckt een treurigh man en drouve finnen bty
•

Wel konj' u , lieve vrient , foo wel met haer generen
>

Soo konje , namy dunckt , de mijne wel ontberen

;

Gebruyckt maer uwen geeft , ons twift die is
gein »

En ghy hebt evenwel een vrou gelijckje vvilt.

De vader hoordet aen al wat de doctor lèyde

,

En hoe de jongelingh fyn reden vveder-leyde

;

Hy quam wat naerder by , en fey den blinden aen

VVat dat naer fyn begrijp hier noodigh is gedaen
•

De gaften evenfelfs die komen hiergeweken

,

Die komen voor de maeght en voor den vrijer fpreken>

Die roepen overluyt , dat ja de blinde-man
Oock fonder ongeriefde fake rechten kan

;

Dat jae het lbo betaemt en foo behoort te vvefen

,

En dat fyn heufche daet twee lieven fil genefen , .

Twee lieven vrientfchap doen en brengen uyteI1
n

Iae haer benaeude ziel verionen van den doot.

Hy ftaet een wijle ftil , onfeker wat te maken

,

Om uyt dit vreemt gewoel ten leften eens te raken

;

Hier op begint hy dus : Het vvare-groote fchant

Indien ick laten moet dit uytverkoren pant .

>Wie kan fyn eerfte min foo veerdigh omme-keeren
•

Wie kan , als met gevvelt , fyn driften overheeren
?

My dient al langer tij t, en vry al meerder kracht» <

(
,

Op dat foo grooten ftuck magh werden uyt-geVV
'



S I E N VERWECKT.Ult
greep A i

Die
t0t

P AnteImus op , een van de naefte vrienden

,

Eti
g|

cn &°et befluyt van defen handel dienden

,

Dat v
^ doctor aeri : Ey weeft hier niet befchaemt

,

Als
Davi,j

11 VVCrt ver ôCnt nee^ Prin?cn eerft betaemt.

hetn
aen den reus den kop had af-geflagen

,

Vy
3s

e

f? ^flche maeght ftont op te zijn gedragen

,

S0o i

Mer°p niet gefmt tot foo een jongen helt

;

:rfu^
tln nare plaets haer fufter is geftelt

,

0

'

H
'

ens gemoet tot David was genegen

,

Hyna^l
VVi

Jfc vorft en ha^der geenfins tegen

,

D
aeriti ,

hè

J;

vrouwelijn dat tot hem was gefint

,

'P ^choo h
n vven^c^met groot vermaken vint

P lbo f .

Vecl te
'
len

ï
en nau te vviHen letten

>

öat
is

VVacken gront fyn hert te willen fetten -

Ö3.:
ccn

ydeldinck > en niet als enckel vvaen

,

'^tt^J^ !
.'
ie

.

ve vrient
> daer van de lieden rafen

,

;n gront fyn

j dinck, en nici ais cuckci wauij

B

6^00nr,

eCn man noyc yaft en nee ĉ geftaen

.

%tt . yc > Heve vrient , daer van de lieden rafen

,

Me^^^ijn begrijp , in rechte vijfevafen
\

b
Vv

at dl
ch evenftaegb , men twijfelt over-ai

K
ae
tisn..

metl in den menfeh voor fchoonheyt keuren fal

.

^op4t

Ceni
Kn volck , of 't heeft verfcheyde gronden,

^ Cc
ft n

Vcntlant lèhoon ofleelick wert bevonden

.

k
,

en
ande

Cmteen vri^cr moy~
> verm"s een aerdigh wit

,

V ec^ri^ een nair ' fwartgelijck een git

.

°iten
n

: befeylt daer plat-geftreckte neufen

,

^ijn
[n |j

Ct öequaem als voor de grootfte reulên

U^its
Cn noo

gn^en P ri
i
s » en daer een jonge maeght,

h
* cp! ?

Cn
groocen mont , de malle jeueht behaecht ..

?etf
fo0

gefien daer niet als lan§c borften

,

fin lief
g<

;

ftelt ,gelijck als böere worften

,

reliëf >% al

3 aen ncc voIck i Een ander vvilfe ront
Vyat fchoonheyt raeckt

, zijn dingen fonder gont

.

X x x x Daer
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53* LIEFDE SONDER
tfchcklifP'Dacr woont een (èker volck ontrent de noords - ,

. 1}

Dat wil geen teeren mont , maer vyenfchtom dickc *pr

Een ander prijft een krop al iflc bijfter groot,

Een anderwileen hooJFc gelijek eenfuyeker-broot- £e

Deen wil fyn vrouwe vet , een ander wilfemag^' k

Een ander wilfè fnel 3 een ander vyilfe trager

,

Een ander prijft de maet ; en geen foo vvijfen rttffl

Die op dat fchoonhey t hiet een regel fetten kan •

De fchoonheyt wert gevat ofna de geeften fvvevefl >

Ofna de landen zijn daer in de menfehen leven ;

j

Doch vvatter yemant kieft , een wit of bruyn^
ve 9

[T is al maer los gepeys, en enckel finne-fpel*

En dit geit even foo ontrent de gaeufte menfehen

,

Die met haer oogen doen al vvatfe konnen vven ĉ

|]

C

^

,

VVat fal hem dan gefchien die noyt den hellen &v
Die noyt een jonge maeght in haer geftalte fagh

?
>

Maer vvaerom meer gefeyt van defe vreemde ^ê^^,
De fchoonheyt ( fegh ick noch ) beftaet in finne-vp

In enckel dweepery. Siethoede wereltjnaaU*

Voor my , kk noeme fchoon wat yemant wel vc

^
En feker wilƒ het ftuck na rechten eyfch bemerek^^
V geeft moet anderfins ontrent de fchoonheyt vvc**

Als yemant van het volck , als Fop ofLubbert
óf*^

^
Want die gaen niec te vmek als op den ouden

v°

Maer ghy , die niet en liet , moet binnen ug^^^ri

>

Vaft ftellen fchoon te zijn dat nau geen menfehen^ ^pf»

En dat meeft al hetvokk niet eens voor fchoonhey üi- ^
Dient u , eervvaerde man , voor fchoonheyt in-g ^

Want foo ghy voor u neemt tot u vermaeck te tr0t

^fl ,

Een van de ioetfte jeught ofvan de fchoönfte vrou
v

'

Ey fegh my doch een rcy s , wie defe vreughtg
e

^^
Ghy troutfe voor het volck , mits ghy haer noy c c
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'en verweckt.
^'t Vor?^rs "iet als kriele luften vvettcn

,

VVanr? r voIgnt en koni
e nict DeIc ' en

:

ol en |

toc u vermaeck . en wat doch eyfje meera

Jiatl

vlec%h is , al watter is te voelen

,

En f0oj
Cn eer«ck man fyn hitte wel verkoelen

DiCR f

lc geen menfehen liet oock midden op den dagh

,

t P°efel ' L
Cn dertel menfch al vvat hv vvenfehen magh

.

^tdat % en twee gefonde wangen

,

Een bo f
CC^Sn krult , en herten weet te vangen

Neem
C
!
em niet te grofen niet te bijfter teer,

X>!

ka

V
^Ccr

dos-
6611 die îet ^et(5ua'ick meynt te ftaen

,

vStv ,

vvceft geruft, t en gaetu geenfins aen

.

H die
:

hacr gerief, ghy kont u lippen vougen

,

^Vv
atr

V°rtgevo^' c^at moet u vergenougen

,

^Vat
Sjorder reft, en weeteen blinde niet

.

wet

gaete
,

.^e'ick z^n voor ecn die niet en **et ?

\ ^
CI

!
nc^e man een liende menfch te boven

,

JV3llt

Ct
! *an geen jeught voor eeuvvigh figh beloven ;

.

k
11 ie

3 S^ knoonc vervv in vrijfters henen gaet

,

C Ccn
di

C^int enisverneemtet metter daet.

tv
CeH Cu**

1 Cn l̂et ( n°e-vvel de jaren komen )

V
vint l vr°u haer luyfter is benomen

,

k %[t^
i

aer vvaes gedurigh even net,

C CCrfte beclc is vaft in hcm gcfct •

Nb

;

f
ecnign menfch voor gronden mochte leggen

,

fy>

c f« , en liet hem nietgefeggen

,

V0^^ k ecn rots
*
A^s dit dc vri

j
er%n »

V^or VVcder acn * *°° daPPer als hy magh

:

C
lcWh r

c
V?

k flc ' ghy lact u niet bcvvcgen >

t1% fl

c^aer toe Den genegen

,

^ Van^er nam ^ vvatter yemant leyt

,

vvat een plaegh hier voor u vvort bereyt,

lek
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^0

lek fou (foo ghy haer kreeght) mijn onrecht moeten

lek fou niet ledigh ftaen haer veel te komen fpreken >

En dan en fcheyd' ick noyt als met een hupfen fa^1

[

En wat fult ghy y eylaes 1 hier tegen konnen doen

Ick heb de vrijfter liefals uyt geheele krachten

,

En fy en haet my niet . prent dat in u gedachten

;

VVant 't is voorvvaer een ftuck daer op te letten

Voor een die dertel jock en mede-vrijers haet.

Twee herten eens gefint en tot haer drift genegen >

Daer baet geen ftage fbrgh y fy vinden duyfent vvege

Haer finnen altemael die zijnder op gevvet

;

Al fae ter Argus by, hydeede geen belet.

Galenc > zydy wijs > foo kieft de naefte fufter

>

Dat (al u nutter zijn , en vry al wat gerufter - ^
Dan ofghy mijne kreeght 5 want , vrient *

f°°

Ghy bracht een ftage forgh op u benaude ziel >

En al noch fbnder vrucht . meer heb ick niet te fcgg

Ghy wilt eens voor het left de faken overleggen > ^
^

Het raeckt u aldermeeft . De man , dus acn~S
eta

jaft.VVort in den geeft gedruckt als met een fvvaren r

Gelijck een hoogen boom bevochten van de vV*

Die midden in den ftorm geen ruft en weet te vin

Staet eer ft een lange wijl en waggelt over ka*11 '

Maér valt ten leften om en deckt het naefte l^
1 '

Dus is de man geftelt . fyn hert begon te beven >

En fyn beroert gemoet dat (cheen het op te geven
•

Hy fijght daer op een ftoel , en t'vvijl hy neder 1

Verhaelt hy fynen geeft , en feyt ten leften dit :

Van al dat is gefeyt en heeft my niet bewogen >

Noch van mijn eerfte liefde finnen af-getogen

Als dat ick hier verftae dat fy een ander muit

En nu geen vrije ziel in haren boefem vint •

V

\



^Vat hier

S
*•
E N ve RWECKT.

h al|e di

U
'
Vt ri ĉn kan dat is vve ^&tc meten »

De wcr

n

]

aer
yet van dcftn nandei vvcten >

Is(
tade '

S tC ^°°S 3 en VOOr ecn ^nden man

ïtyacti
m
?fte plac^h dic vemant dencken kan

.

e Van v

'

1 en
i
e kont j laet hier een vrijfter komen

Die
niet°

r^aendc m 'n nieLm en isgenomen

,

Die fa{

1 en ^ec^c gemak , maer ftaet in haer geheel

,

\

tvVo0
^eden zijn mijn uytverkoren deel

.

Men fe

an
/*onden aen de tweede fufter halen

,

u^et eJ
C aervv^ter ichuyit, en hocfe nu een man

V
fcyt ha?

Vriendcn raer voor haer bekomen kan

.

ertl)
its

<Jj

de kans dient vvacr te z ij n genomen

,

Me
nre

eno
ytroofchoonhaer voor en was gekomen ,

uh datr hacr nat het luck is uytermaten glat

,

^ feyt £
° C Is een dingh dat haeft dien t op-gevat.

n0 ?
c
*YVe l de man

fyn °°gen heeft verloren

,

N fèh

C

^enc^ ^aer te zi
j
n verkoren ;

b
sW n ^ ls^ blmt ' ha^r dat §een ^inder doet »

^^de M°
0r

.

fyn g^cht den koft niet winnen moet.
C

?
leert d

y C rcIfs hetn lev c tot hoogekk^

»

a ^«m
reC^Ce kUnft t0t in ^e &ronden raken

;

Vs een d
mCt het brevn fo° veerdlgn fPelen kan

,

0^Nor|
Ie

.

mcrcn noort
' ofals eenblmde-man .

537

°otl j .

«wuitjor ajseenDiinae-mai

dte
een van de vvijfte menfchen

,

f
m°gen fien , de blintheyt dorfte wenfchen

;

fcto oL°° lanSe focht c°t dat hy naderhant

V Cl'4? m de f°n heefc vviIIiSh uyt-gebran t

.

tSatlc

nc gel« , dat haer ongalick vvefen

V'Ve v

VVCrt verfocnc
> niemant is geprefen

Ctl
ivf* &evvis moet levcn Tonder man

,

^e nuter rHr^r Ü-J' nu ter tijt het jae-vvoort geven kan.

Y y y

Democritus.

Vide Cicer.

Tufctilan.

8g*ft. &
Camer.lik.

3. Medit.

Hifi. cap.

Men
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i feyt dat fy behoort een blinde-man te trouwen*^
i wel te zijn onthaelt , gelijck de fchoonfte vroU

55*

Men!
<

Om wel te zijn onthaelt y gelijck <

Vermits dat uy ter aert haer leden fyn gemaeckt

Niet om te zijn gefien , maer om te zijn geraecfc
-

Hier koom t de vader by > die looft haer moye dinge*1 9

Iuweelen om den arm y en wonder {choone ringen*

En ander vrouvven-tuygh . Fidelle boven al

^ ,

Die feyt , dat fy voor-eerft haer fpaer-pot
hebben

Dat fy het eerfte kint , dat God haer fal verkenen >

Een keten geven wil ge^iert met rijcke fteenen >

En noch een gulden kop , foo groot gelijck een

De fchoonfte die men weet, of in de vvinckels

De vrijer boven dien gingh haer de finnen tergen i

Hy looft haer wonder veel , hy looft haer goude
be b

Hy looft haer 3 (bofe wil ontfangen defen man 9

Dat hy noy c geven fal > en noy t haer geven kan •

Sandrine wel bevvuft hoe dat haer (aken ftonden y

En dat niet aengenaems in haer en vvert gevonden y

En datfe lijcke-vvel het eenfaem leven haet >
t#

Sey t , datf haer onderwerpt haers vaders vvijie

Seyt , noch dat haergemoet in vryheyt is gelaten y

Mits dat noyt jonge wulp by haer is komen praten >

Seyt , datfe fuyver is > en voor een eerlick n^an

Een vry een reyn gemoet ten echte brengen kf^j
cp

,

Dat vrijfters veel befocht, geftreelt ,
gevleyt , ge

.

Zijn dickmael niet te pluys ontrent haer teerfte *c
^gb*'

Maer dat een friffche blom y die't noyt en is g
e

Is in de ware dat een recht volkomen mzc^it '

cr tï1

Dat was voor-eeiftgenough. Galenusondertu

Die bood fyn rechterhant , en quam de vrijfter kn

Hy feyt voor al het volck > dat fy hem fecfe^

En hy haer echte man voor ecuvvigh vvefen
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si e VERWECKT.
^Cr

niics

^

ecr
\nieuvvc vrcughc en wondergroot vernougen

^crA*
1

-

Cvvee vve* te âmcn vougen

.

En t0o^
*s^ genough ; want Opwijck komter by

,

^Pcyft j .8*°^ verhcught en uytermaten bly ;

%o ^
csniet-te-min > en viy niet Tonder reden,

Hy e
evcn nu fyn yfer heeft te fmeden

.

Ve^j^ den vader aen , hy doethem fyn beklagh

,

?yClSh
y fyn verdriet niet langer dragen magh

.

Vricnd 7 fyn huys Vry Iangh nu hecft betrcden »

Hy
fcvt

Cn
,

e ĉ verfocht , de dochter heeft gebeden

,

h ^<Utf L
nu de maeght tot hem ten leften helt

,

iï
bid

' da ,

et
8anfche ftuck aen haren vader ftelt

,

6
Vr

'jfter

C

y,
Voortaen ecns vrcughde magh genieten

,

Hy
b|

.

ecnte vrou , en hem fyn vader hieten

:

k Hern
voor het ieft , dat foo een blijden dagh

t

ty
3der

tot geluck
, en eerc dienen magh.

Wt f

ac"gctaft op fyn bequaemftc ftonden

,

^v dienk
US ver ôec^ niet ongerijmt gevonden

;

k
0
P cen

1 Van den tijC
*
En met een kort befluyc »

7°nt"ftont foo vvorter twee de bruyt

.

Hrf atde maeghtdie met den blinden troude

,

eelfo^

n eyt den echten acker boude

,

b^ vred

C ki

<

nders krcegn » en ^t het lieve paer

k^ nder tvvift > en menigh vrolick jaer

.

ri

iu »

'k c
15 in des Hcercn feSen '

r kh0

eVvcet niet wat , in fchoonheyt niet gelegen

.

°P Ware deught , die op u trouwen ftaet

.

y y Fhilo



Uo Heyden-HouvvelicK- fy

TyHUogamusen hadde tutu bet njoorfc. trouwgeval
^ty^*'

Sophronijcus was alweder aen-gekprnen. Hy dan WW* ^0
de nederghefeten zjjnde ,

[eyde tot Phdogamus , VV" Uc ^jjti

draet wan ons voor

g

!
iende gefprec^hervatten

VWnt 4
, 00%

op u nugohfentrou-geval'wel eenigegoede hedencknl
en ^ ^

den voort-gebracht
y Joo heeft nochtans degefchUdmifi**^fijt

heydmne de oudtfte brieven, cndemitfdien oocl^het^or

eerftafgehandelt te werden

houwelick is een onvcj^^o^;
dat niet alleen de menfche >

i

ve«
door bet felve kinderen

vver
,crb^A(

dat mede felfs de

uuTchen den Heere Chnft"*
,
i>

mitfgaders alle geloovig
:

*
fo0
jn^

houwelickwm ai-gebed^ gel< ^
delickdes Heeren mont^en

ögeVpr

niet alleenlick om i** * * ^ vo

maer behoort oock de iel v

^ n ey^K 1

'

lick te werden gevolg**» « ^ 0n

vrede ons mochte bV;"< ĉk
*l 'YV

houdmge.^snuk^^

Wel aen dan , wat uwe vordere vrage be-

langht j te weten , of het geoorloft is op de

uyt-komfte van toekomende dingen onder-

fouck te doen , en tot dien eynde aen waer-

feggers oïtehant-kijcktters raet te vragen ,

daer op fcgh ick rondelick , dat neen. lek

fiae u toe dat wijfe en kloticke mannen , uyt

ervarenthey t met lanckheyt van tijde verkre-

gen , door voor-teyekenen ende (onderlinge

op-merekinge yet wes in defe geiegentheyt

vermogen . Maer iulex by fpokers , toove-

naers , waer-feggers , of diergelijcken flagh

van volck te willen gaen onder-vragen , is

beyde by Goddelicke en menfchelicke wette woort ( /. Cori*. ?> ,

tc
uv~ flr t

opentlick verboden. Gods woort fpreeckt den ons te zijn bevoic ^w
klaer Dmt.ti. De gemeene Rechten van ge- Heere : dat is , in de vree

,
gell

, g
lijcke: ende de redenen zijn, vermits het volgens deflèlis

f'
iC

\
l

geen)?:^%
volck lichtelick door dufdanige vocr-feg- felve mede geboden^fde^ 1

^,,
ginge gaende wert gemaeckt, ende tot nieu- ken met den ongeloof

ó>
tèg

wigheyt genegen zynde tot onrufte van de met de duyftemilïe m & ^
C^' cfA

ftaet wen gedreven . Doch foo ghy meer noch Chriltus met 0i» * ^ W cl :iU

hier van begeert te lefen , foo (iet Upf. in lx-

emphs & Momtii Voltt. cap. <f. qutft. liceatne

in eventui inquirere.

Phi. Maer het byfonderfle dat uyt defe

ghcfchiedeni(fe in bedencken behoort te ko-

men , is de vraghe , of yemant behoort , ofte

vermagh eé houwelick aen te gaen met wil -

de , woelle, ende rauwe menfc hen, ofte met
degenediebuvten het. verbont wefende,af- ^— o—j A
ghefondert zijn vio het ware Chriflelick ge- tuflchen de getrouwe e

oCó^^ p(

loove . Op dit gevvichtigh point u oordeel , over-een-komfle m t Y£
Q t0t0 ^

weerde man . deren , maer dacehc* u ..„^n e
p{ï

\v

S o p h. Ick en wil my geenfins ontrec-

ken , goede jongelingh, hier op myn gevoe-

len rondelick te verklaren , alfoo het felve

onder al dat wy te (amen gefproken hebben

als eê hooft-ftuck behoort gerekent te wer-

den . Ick (egge daerom , nademad dat het

Maer hoe kan Yenl?
nV^t{V^"

werden te trouwé ,
die ^tf» ^

toont dat hv een veracht* y00r^n

totfyncvyandêover^^*^
men op eenigegdiggje^^
trouwen behoort te .

ft ,
sVP

hetftuckvandenGodf-g^^
altewegen.fondereemQae, V
geen foetigheyt , ^fjs tev^jj*^

deren , maer dagelic*f '
e„

e» w,

oneemghevt:^^^
met den andere als err y ; *y
onderlinge gewoon zi)^

t^%(^iffOt

vir non odettt uxorem , .
„.

datdenhaetvandeiaKe r
aV1

' w
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Stevall. , .
« E Y D E N - H

\t k'' ^eeft'm„ ""f*"' connub. «f.

C^el'c& met 8efie»datindufdi-

"ttl,,
VJ|> de I,

vrouwen zijn af-geradé

Vt
0u J

n<1e nier J "^°> al« aaleg,en, als aen de felve on-

.
ie ^ en dat de

in 't werck hebben ge-
en hoe kan infoodanigen

f%u^vu
caeaen i

kI<
:
vn.e kercke door ge-

PPr
et

,

le
/en van Gods woort

fCetaemt
^jck U1lcx de Chri-

SC°n
^rt^ Va" Pa»lus in 't huys vanWCvW™ ? e» h<* ka. docli

^^CS? ( tottro°it van de ge-»ffevantmente ^efeneen bedt enWO verbont met dé Sahgh-

f
5g^nyS: manierë-Ickièggedaer:

Sftheyt , Afoude vergen beneden

V f

4>I df
6 beh

n
0o,t 1,1 ach™g' te

v
fH,SdeM:!

U,8«ftehcken adel 5 de

tS^ÖSh menfche
>
d0°r <ï«

en tot het geloovc lal
en datter alibo winfte van

KV hom ,

Ved tot verichooninge

,

v
ern

n
*el L ?

h mv doch eenreys,

pCt

*ektel
h0"wdlckaente gaen

V
e

»dei ^nfi.L
'°ude mogen werdenï

nict ! de hope wert

Ktf Wecken?vf5 op hoPe T
an toe

'i'r
van ;

t ^cn ^
5 nacr on^ nianiere van

WeSonr1We1^^ te doen op
:

:

;H
t ;

el
;cke >aerdeerlieken rijckdom

O U VV E L I G K. f4r

onderentuflchen foude ick miffchien wel by
exempelen konnen bewijfen , dat de man het
wijf, ende het wijf den man tot den waren
geioove eyndelick heeft gebracht;het welck
dan nootfakelick een groot vernugen moet
geven ter weder-zijden

.

S o p h. Ick en wil niet ontkennen, weer-
de Philogame,fulcx niet fomwijlen gefchiet
te zijn, maerals het gebeurt foo doet God
even het ielve dat hv in de eerfte fcheppinee
gedaé heeft , treckende het licht uvt de duy-
lternifTe

. Maer hier tegen is te be'dencken

,

dat met eenige voor-vallende fake, die fom-
wijlen ecnsgebeuré , maer Gods gebodt een
regel moet vvefen van ons bedrijf. Het quaet
en is niet te doen op datter goet van kome ;
en wat legen Gods heeft die te verwachten
die Godes raet niet en volght ? Waer by ick
dan noch vrage , nademael het quaet ( God
betert ) foo vruchtbaeris, als de ervarentheyt
lcerjt - of het niet te vreefen en ftaet , dat de
geloovige van de ongeloovige eer befcha-
dight foude mogen werden ,als dat de onge-
loovige door den geloovigen foude werden
gebeten: i h fiilcx niet gebeurt den wijfen
ende machtigen koningh Salomon i (/. Keg.
/ /.) ghy weet dat wel , jongelingh , en wat
fal dan gèmeene ende geringe verftanden
niet konnen over-komen t De eerfte eertz-

vaders die om hare uyt-nementheyts wille

kinderen Gods van Moyfes ghenaemt wa-
ren , fiende de dochteren der menfehen
datfe fchoon waren , onderftonden die ten
wijve te nemen

(
Gerief, f. 3 ) en zijn alfoo

vleefelick , ja vleefch geworden , en hebben
na hen getogen dé onder-ganck van den ge-
heelen aert-bodem . En lacob , die groote
helt en Gods worftelaer , hebbende getrout
de dochters Laban , heeft hy niet gewaer ge-
worden dat een deel van de afgodenjc van de
felve de fyne heeft acn-gekleeft t Gen. 35. 4.

P H 1. Ick vernoughe my uwer redenen>
weerde Sophronif^e, en 'tis( mijns oordeels

)

onnoodigh hier toe meer te feg^en : het out
fpreeck-wooit is hier en elders niet dan al te
waerachtigh

.

'T nachtegaeltjen cp de peul
Dat vernr.gh te bijitei veul

.

Efficaces preces mHlierum.

,

^

è!
1^ ^ di^ daerom uwe aen-merekin^e op mijne

Vr ^'trTrP* '
WCerde So " ?edaene vra^c vaft ftellende, fal u des ten

V, vt te fea Sewaer wert
- E"> hooghften bedancken , en de felve in mijn

boefem op-fchnjven , ende door Godes ge-

nade fien in't werck te ftellen.

y y 3 TROV-

•lvrv^sen> mvdunckt dat
> w*flots hebben. Maer
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S O N D E R
EXEMPEL'

G E S C H

I N

I E T

vranckryc^
Siet hier

Op les <Ar-

refts de Pa-

fort liv. 22,

Et lohan.

Corafij trac-

tatum (tn-

gularem.

JntUeri$$9. {

r rlr 0$
Nsfchipheeftlanghg^P

dc groene kufte»'

^

Daerftaegh de grage jeug >

in minne -luften>

Heeft bijfter vreemtg ^

maerdaerhetccW ^
Tenlefteneven-vveliy

piacts heeft gd*'

Hier gatet anders toe > hier rijft een felfaem vvefen >

Hier is een nieu geval , een wonder ftuck te leien*

Hier is een trou-verbont , maer (onder echten-
^

En daer noyt jonge bruyt en boot haer rechter
n

Dae^ by een echte wijf is overfpel bedreven >

Schoon datfe buyten fmaet , en eerbaer is
geblevcn >

Daer , om het eygen werek , en om gehjeke

Het wijfonfchuldigh is > de man het leven laeC • •

Daer vruchten van het bed en echte kinders qu
atTl

Maer die figh even-wel van haren vader fchamen- ^
Hier toe nu , Sangh-godin . want foo een vre ^
Kan luft en voordeel doen aen die het lefen lal •
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.

van foo een vreemden flapji •

Snc v k
r bevan
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Cck
cn on!l ,

haemc
* en gingh fyn gulIe ftroomen

Alsh^ ï 1 "s en dicht-gewalfe boomen

,

E tiade |

bcwees al wat een liftigh man

j^^dc
je ^

C tr°U te VVC&e brengen kan -

°°^
ngeno

g
j

beg°n * en voor de rectlte
i
aren i

P°cHin!l
etn tVVee

i
onge ^cden paren

;

Q
ec
°oft t

S lnder daet
• Hec is cen wiifc faeck,

C Van
de t

C Vr°Ugh
gcPIuckt dat necfc een wrange fmaeck.

h
r
°Hi ni

VV
l
C Cn Vycet den gront van ecbte wetten

>

J%ndc

bcquaem op haer beroup te letten

,

$v
a,

»t r
VaS Cen roos die nocn £een knoP ontfluyt

;

iS u
Vll

ifter was foo is het kint de bruyt

.

ï

'

cught in hare ftadcgePrcfen »

S Vrij l
choone vcrw, en haer bevallick vvefen 3

hl' ick en °
ntrent die bict haer echte trou,

^ !
Vetl

onH,
VVeet niet boe

» wert een echte vrou

.

S
N> etl f?

Ccn tot acht ofnegen jaren

,

>
y^kT r

Cn dc vrou geen kint te fullen baren

,

^eï^tme
Vijffcltnict

' ^ bIce%%kfe was,

K Cft
terft

man dcn neftel-knooP genas

.

v i
de Vrou cen

J
ongen f°on gekregen

,

S
rWr 3en

* geli
ick cen n°ogen fegen

.

V0fcCk a defcn tljt

5

°m fckcr mif-verftant

,

S w
Ct

ec4 7 Van hcc vvi
jf>

cn gceft hem uytct lant

H% tii f

gen
,

VVijl in vreemde rijeken dwalen

,

VQCt Oo k
jf ln onbekcnde palen

;

°
t<1;

Me u
denkrijgh, en ick en weet niet waer,

gulde fon befluy t het achtfte jaer

.
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Macr hem fyn op de reys veel dingen overkomen

,

Die nut zijn aen-gemerckt , en vvaer te zijn S
en°,-

en{le
fa

ef'

Eerft t'vvijl hy d'oorlogh volght en 't rijck ten
dl

Soo kreegh hy nevens hem een loofen mede-mae
•

Een gaft van vreemden aert, en vol geflepe ftreken »

Die eerftmaelnaderhant begonnen uyt te breken»

Die was ftaegh by den man als hy in't wilde liep >

Ofals hy dille was , en in den leger fliep ^
En (foo het veeltijts gaet) de rouwe krijghf-g^^

.

Die gaen haer ganfch bedrijffigh onderlingh V<?
C

?.^,
Doch Guerre boven-al verhack hem menigh di v

En watter in fyn huys en elders omme-ging"

'

En wat hy menighmael bedreefvoor vreemde
ku

Dat hy met groot verdriet ten leften moet belure *

Let op u fpreken , vrient , en op u ganfch bcley

Want al wat yemant weet en dient hem niet &

Daer viel een groote flagh ontrent in defe tijden

»

Vermits den Adelaer de Lely quam beftrijden > ^
. Men vochter langen tijt met lift , en door ge^

Tot dat de Franfche macht ter aerden is
gevett •

En onder al het bloet op defen dagh vergoten > ^
Soo wert het rechter-been den joncker af-g"0 ^

Die viel daer over-doot ; foo dat al wie hert* e

Hielt defen voor gewis als fyncn leften dag" •

fl

Syn krijghf-maet boven-al die prent in fyn g
eda

. £Clj

,

Dat hem niet als de doot oock heden ftont te vva ^ffi
Hy fcheyt ftracx uyt het heyr , en kieft den reC

Die hem in korten wees

Daer gaet de flimme gafl; met voor-bedachte
^nncn>

Daer gaet hy met bedrogh een bouve-ftuck^^{b
Een ftuck , een wonder (ttick , vol on^c^

cn
^fi. $

Daer van het Franfche rijck te voren niet en



fy yvasin
° NDE * exempel.

H
y vVas£

meni
gh ^ecl ten aenfien van de leden

,

AI Vry

CCn
j£
h deel ten aenfien van de zeden,

Öath-
leer

gcli
ick met Guerre fynen vrienc

,

F
yk
°mtd

COt groot bchuIP in dcfen handeI dient '

h de i

ln t0C ^Ct vverck > gaet de kanfe wagen
Hy dr

8e Vrou en by haer naefte magen

,

U dra k ^ ^et VO'Ck

'

en in bet 0Penbaer,

r ^enph
over_a' a^s °^ Guerre waer.

fo0

l tot fyn bcvvijs Too veelderhande faken

,

&at hcnfk°
0tCn ĉ^ijn ontrent de vrienden maken

,

k 0fvoor
hcc

?anrchgeflachc, en al het naefte bloec,

^v
Veett

e^n heven neef ofvoor een fvvager groet.
°^ w bedrogn *°° wonder veel te feggen

,

al
j

ct niet wat Bertrande voor te leggen

,

b öat hy
:

at

,

0ver langh naer beyde was gefchiet ;

J.Si^ «
c

n

"i 1 fyn vollen vvenfch geniet:

\cl uT
fte vlcck of boven > of bencde" >

**ad fy '^
Ieyne wrat , oock aen haer foetfte leden

,

^Niern
e

\vveet niet wat, datflechts een echte man

,

Sn Sdct T
1 ytcn hem mec reden weten kan

;

7 en n
-

f

tcmacI
>h wiftct haer tc feggen

,

gaf l'
CCn mcnfch en kondet wederleggen

,

sV°
int

oth
ecrft gcloofJ en namaels volle macht,

i'Nt h
m te

öaen te midden inder nacht

.

t
aer

tilc

Cm Cciltc man
>
fo° docn oock aHc menfehen

,

So0 ^ y,°«cn montgcluck en voordeel vvenfehen

,

Hc%ed
f,
gh verblijt, datfy na langen rou,

\ ^ als^
lS °mhaeIc gcIl

i
ck een echte vrou.

h^vT
Cam

'

^aer VVOrt een kint gcboren >N rees
°rt

?
racx de gimft van fynen oom verloren $

0lide
VCrfchl1

'
een onderlingen haet

,

r defe twee gedurigh hoogergaet

.

Z z z Pa
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Panfcttc wou bewijs en rckeningh erlangen

,

Van dat uyt Cynen naetn wasbv dén oom ontfangen >

Van datter was befteet ontrent fyn vrouwen g°

Terwiji hy buytens lams een lange reyfe doet 3

Hier op foo drongh hy aen als met geheele krachten % ,

Hy wil geen naefte bloet , hy wil geen maeghfchap

^

c

Maer Guerre wederom gingh halen aen den dagn

Wat Thiel of fchade doen of hinder geven mag*1 '

Wiens hooft van boter is die moet gedur

Die moet niet aen het vier \ ofvoor den oven komen $

Want foo hy eens den kop ontrent de vlamnie
e >

Daer is geen twijffel aen de weecke ftoffe G&*tia

Nu Guerre tijt te vverek met al de ganfche finnen*

Om yet door flim beley t op fynen neefte winnen >

Hy foeckt > hy ondervraeght
, hy let op alle ding^

>

Hoe dat het heden gaet , en hoe het eertijts ging"*

Ten leften hoort hy yet van de/en handel feggen >

Dat gaet hy met verftant ten nauften overleggen > ^

,

En krijght (foo doende ) (lof hem leet te kon*c* ^
Wie maer een draetontdeckt, die vinthetg*nlf

Hy , naer een korten tijt , gaet vry wat harder fy
0^^Hem dunckt hy weet genough om (yn verdriet te

Hy taft den lincker aen , hy valt hem op het hj* >

Hy feyt dat hy mifbruyekt eens anders echte W*J
'

Hy feyt dat hy ter fmuyck is in het huys gekomen > ^ ,

En dat maer op den naem door valfhey t aen~gen° .

j
#

Dat hy noyt Guerre was > maer wel Arnolde

In 't korte , beek hem afgelijck een rechte fiel •

Panfette niet vertfaeght van (oo een hart verwijd
11 '

Stelt hem wel happigh aen om wederom te bij c

^
n ' fó

1 *

Toont dat hy niet en vreeft , jae niet een menie

En dat het flim bedrogh is tegen hem vereert • V



Öat Guqr

S
° N D E R E ' x E ;M p E L -

Vcrt
nits n

re maer en trachc ^em van hct ftuck te leydeft

Dat gƒ
Van den buclu nicc a^ en fouckt Ée fchcydcn

,

n ^ eeenr^
meefter vvas > ais Jly vvvi.s buyrens lants

,

?
ai Guer

raiiren ;vvii foo vvel-gelegfcn kans

:

3t h/d
mCCft g0eC

°
ncler hcni öcl]aoen y

K

r° IT1 C
^
Cm

^
et *'int te ^Sen *

h &ƒ i

V?C
^ SeVVC^ts en tawfe^ffijW heeft gedaen \

ShyiA na 't leven beeft geftaen,

cWr j|
&cP00gnl: door veelderhaude lagen

,

öaiq
Ctn

°P een tijc den kop heefc ingeflagcn

,

F
^aer

d°
r
CCn vinn^^ mes vvas tegen neni gewet

,

Nfïec
ft

lieVC Vr0U heC onhc
y

l aec-ft helet

.

^ do0
gCVVeIc hcm niet ea vvou ge^ucken

,

Maer j

0r Cllc^el lift hem neder foeckt te drucken

;

fi

bCv
atgeheven-wel, na leet en ongeval,

kVl* dI

yt °P heC left haer °Penbaren rai
•

^iyT ,

0or den oom (gclijck het fcheen} bewogen
Sy

(^j £
Van den man haer (innen af-getogen

,

Ace

C

^
aer klachten in , en brenghtfe voor de Wet

,

defc g,ft mifbruyckt^ echte bed

.

"V0
V

^
eg«£ het ftuck , Panfette wort gevangen

,

^V
at

ls "et volck in wonder groot verlangen

,

|Aat
^etvreemt geval, en uyt het heet gefchil,

Jfc
tte ,

het fwaer gedingh ten leften komen wil

.

\ d
°et Verfouck dat al de naefte vrienden

,

\
j

^nighfïns tot defen handel dienden,

\ re
,~eftrande felfs fou komen voor den Raet

,

<j

te mogen Gen vvaer op de fake ftaet

.

wVvondcr brcec van a
' dcn handel r

Preken •

e
l
'ech

bevvi
ï
s geen dingh en fou ontbreken

.

,tl

Vv
at

ter vraeght hom af , van vvaer hy oorfpronck
v*n. ouden tijt fyn ouders over-quam

,

Z Z Z Z
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En wat hem eer ft bevvough dat hy Bertrande vrijde

,

En wie hem gunftigh was van fyn of haerder zijde

>

En wie het ftuck begon V en wie den handel floot t

En wie hem eerft geluck met fyn geminde boot

:

Wat
j
onckheytalie daegh de bruytquam onderhou

Wat maent , en jaer , en dagh dat fy te famen troude *

Wat kleet Bertrande drough op haren bruylof*' v

En wat men voor ^ieraet aen hare leden fagh : ^
VVaer dat het echte volck , en waer de jeught vergaC

Wat priefter dat hetwas die hen te famen paerde*

Wie datter was genoot , wie niet ter feeft en q
L1

En wie dat by de bruyt de naefte plaetfe nam >

Oock watter is gebeurt terwijl de gaften aten

,

Wat mommers inder nacht zijn aen den dans gelaten

>

Wie dat de jonge bruyt tot in haer kamer ^rac
j,ti

En watter omme-gingh by-naeft den ganfchen
*j

a

^
Panfette , wat men vraeght , en toont hem niet ven &

Syn antvvoort is bereyt , oock eer de rechters fvveg
cn

'

v
^5;

Syn tong en hapert noy t, hoe ftrengh fyn aen-lpr

Het (cheen dat hy't verhael als uy t een boeckjen
a

*

Hy ftreckt hem vorder uy t > en gaet met een vertelie

Hoe fïgh de jonge vrou gingh in den huyfraet ftellen >

Hoe fy by wijlen keef, en hy niet ftil en fvveegh'

En hocfe buyten hoop een jongen fone kreegh*

Hoe dat hy naderhant tot reyfen wert genegen >

En wie hem was gemoet by-naeft op alle wegén > ^
Wat dat hy met hem fprack , en waer hy heeft ve

En hoe hy fynen tijt heeft buyten om-gebracht • ^
Hoe dat hy krijghf-man wert, in 's koninghs dienn g

En hoe hy voor het left in Spaengjen is gekomen >

Wie dat hy op de reys als vrienden heeft gekend

En waer dat naderhant de lieden zijn belent . V li



bitf^ ^°nder exempe l.

Van
p(ac^

Vvonder net m et all' omftandigheden

^cy'v ?
t^ t ' Cn volck> int hortin volle leden,

dat I? i?
ec £anlfcn geva ' mochtwerden nagetaelt

,

\

6 recht

&

a-

1 vvat ^cm is vcr^t
•

8°e Ü ^CC ^e^ê^ noort vertellen

,

J49

S°et d
uuc* 100 aertign noort verte

0ni f ,

e J°nge vrou voor hem te laten ftelk

ïn vv . ^
te mogcn fien den gront van dit beleyt

,

Staojg 'r ^0nge vrou van defen handel feyt

.

r
ffii I

Ver1^j nt . men vraeght haer duyfent (aken

;

een langh verhael te maken

,

Lr^ k
° Vvec*er

5 geuJ
ct oen rechter wil

,

Vv

l"gh voughtfer by , hoe datfe negen jaren

Ht v
Vreemt gtft ~lc > en donder oyt te baren

,

Av> T^itshaer man door fvvarte kunft geraeckt,

£
r
«ch

Cc^tc De<^ ^acr '
ec*en nad genaeckt

»

d

E tCf ^ant en nim ^at ccntc üeden plegen

,

Cthaer

^dat^y^ het bed geen:

%jcke^
ckevvel niet goet en had gevonden

\
°°

dat ^ u^c *s ^'ï^cr toe genegcn >

h
aer yder riet te fcheyden van den man

,

in her UA o^n fchult betalen kan

,

Nek/
1 Van de trou , en hare vafte gronden

;

^n0
yt

e met gcdult had alles uyt-geftaen

,

V1
de rf

eCn
^erte^ °°g^^ c^crs ^aten gacn •

S>ati n

C
^Cn

^
aer

' ^oor "^del van gebeden

,

^tfy ^
°cn vvas gebracht tot fyn gefonde leden ;

-
°en ivvanger vvert , en na den vollen tijt

v
ati ft

CCn
iongen f°on tcn vollen heeft verblijf

.

%at

tonden aen na dat hy vvas genefen

k
*l Prie^crs raet verfcheyde miflen lefen

,

11^ y,jgn Groots , foo datfe naderhant
eri fyn onthael geen mangel oyt en vant.

Z z z 3 Ter-
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Terftont na dit vcrhael men liet Bertrande buyten >

Men liet den loofen Thiel de kamer-deur oncfluy^n >

En als hem vvert gevraeght wat hier van is
gefchie c >

Verfcheelt hy van de vrou in ai den handel niet

.

Hy deed' een ront vcrhael van negen quade jaren

,

En dat hy figh bevont onmacbtigh om te paren,

En vvaer hy trooft verfocht , en vvaer hy bate vont ?

Iuyft foo gelijck de vrou > en als uyt eenen niont •

Het ftuck gaet harder aen . men roepter veel getuyg ,

Die voor oftegen hem den rechter konnen buygefl '

Al wie des kennis heeft die worter tqe verlacht?

En in hec hofgeleyt , en voor den Raet gebrocfr
:

.

Men hoort op dit geval wel hondert vijftigb menicbC
T

Die niet als fuyver recht en geen bedrogh en vvenl^ ^
Ten minften naer het fcheen

; want niemantW^c

Als die van dat hy weet bequame reden feyt-

De veertigh fpreken ront , en gaen als (eker ftellen ,

Dat hy is Guerre felfs een van haer met-gefeilen,

Hun van fyn eerde jeught in volle daet bekent.

Het fchijnt dat in haer breyn fyn vvefen is geP
rcnt '

en ,

Maer noch een meerder hoop heeft even diergefvV
°r

Dat hy is Thiel genaemt en onder hen geboren >

Dat hy een langen tijc met hen heeft om-gegtie11 '

Soo datfe wonder va ft op haer gevoelen ftaen •

Doch tfeftigh op een ry die komen weder feggen \

( Hoe-wel fy al het ftuck ten nauften overleggCIV
Dat hun noch even-wel tot heden op den dagn ^.
Niet klaer genough en blijckt wie defe vvefen t&v

Dat hy nu Guerre fchijnt, en dat in volle leden,
'

Maer dat van ftonden aen fyn oogh en ganfche ïC ^ct:

Naer Thiel geheelick fvviert, en zijn daerom bc

Te feggen of hy wel ofqualick is gepaert .
>



1

Sm
s O ND ER EXEMPEL.
dP'

1 dc VVet dc ftucken over-lefen ,

Maer ^

le

.

VVcrc gedoemt ter doot geley t te vvefen

.

'>
S
°° dat I

nicc_te-min beroept hem aen den Raet

,

I
^dat

VVcderom het ftuck in tvvijfFel ftaet

.

Kera^tin^rhaeft het vonnis fouckt te vellen %

c n,; j f
,ongc vrou en Thiel te famen ftellen

55 *

I>

^'
et
dae

Cn
°^ ^e 2ac^ 3 en vougnter Guerre by

.

h^te
ft

m Cenen nooP een vreemde kramery

!

^ vy
as

°nt §e êc > en met een vrolick vvefen

,

t0o^
cen angftigh hert in fyn geficht te lefen

,

i|^fc
tt

1

j** bV gelaet , hy toont een vry gemoet

,

i Mem °
0m

*
°fals dc vrouvve doet -

^lijft
ni

V
.

Vo*c geverght daer weet hy van te fpreken

,

M
aer

ucc inhet vveick , niet in de woorden fteken ;

0
0fdOor L

VVoort mec befcheyt
. Bertrande ftont verfct,

h%z
t

ftet eerbaer root , of bleecken angft belet.

k
bl,

jft

het V0,ck ' aenhoort haer fe

"

lle klachten

,

X

C
diirj

3

u°
a^ekant in dicPe na-gedachten

;

\ i

Cr Verk
1 hun 1 vrccmftc ftuck van al net ganfche rijck

,

CSv

,

mccfte deel ^t geeft den boufeeliick.% ;
UCr datdpn nnm . in Arfm Kr^l ^nJL„dat den oom , in defèn boei geflopen

,

u
l

|)

beley t fyn nicht had uy t- gefopen

,

V3ec
kt • •

mct gemack ^efeten in het net

,

voor hem felfs , en voor een ander niet,

fHi Vvuft van al de diepe gronden

,

^E^n
t

an
§ns^oni-meer in defen handel vonden,

\ 0t
da

t

°tnaerberaet, of tot het vonnis niet,

VN d
in het ftuck al wïy vvat klacraer fiet.

ƒ ^et
felf

n Vaft &cftek nicr naerder op te letten

,

ö^gen T,
m vverck nct ganfche breyn te wetten

,

^ c
%ti i

VO 'ck dat ThieI en Guerr

e

kenc
>nael recht te fien vvaer dat het ftuck belent.

Men
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Men laet een grooten hoop van alderhande lieden

Befchrijven in den Raet , en voor het hofontbiede
9 ^ f

"N4en hoort , men onderfoeckt , men vraeght en o

Maer 't is als enckel nacht al datter vvort gefey c '

Hoe nau dat yemant (poort, de vvaerheyt is
verlote >

Het ftuck is Tonder gront , en lofler als te voren

;

Soo dat de rechter dubt in foo een vreemt geval

,

Onfeker meer als oyt wat hy gelooven Tal -

Laet ons hier , mijn vernuf, het ftuck gaen overvveg

En ftelien eens het vverek gelijck het is gelegen , g(,

Op dat een vvacker oogh eens recht befchouvve^ j^b-

Hoe duyfter , hoe bedwelmt , hoe diep de vvaertW^

Neemt acht , wie datje zijt > wat datter kan geicW

Men vont hier vier-mael tien en vijf befette lieden*

Die fpraken wonder ront y en als met eene ftefli)

Verdoemden Thiels bedrijf, en vielen tegen ne

Sy gaven ( foo het bleeck ) hier van bcquame rede >

Sy kenden defen gaft , een langen tijt geleden

,

Sy kenden Guerre felfs , oock vander jonckhey*

Soo dat aen al haer doen geen tvvijfFel is te fl^en •

En onder dit getal Coo worter een gevonden

,

Die aen Panfette felfs door maeghfehap is gebond ^ ^

En defen hielt den Raet voor Guerre wonder g

Want wie befchuldight oyt fyn vrient of ey£c ^
Een ander , langh gewent haer beydcr (choen te flW

Gaf oock met grooten glimp oirkonfehap defef *j*

Vermits dat hy verklaerc dat Guerre grooter ie

Als heden op den dagh de flimme lincker doet
-

Daer waren boven dat noch drie verfcheyde m^n

Tot nadeel van den bouften vollen in-ge(pannen >

f

Die feyden dat hun Thiel , als hy quam van de * J

Had met een vollen mont geopent fyn gep ey
s '



öat
^ydo

S
,° NDER EXEMPEL.

^°°r een*\ ^ ver^^erc te hebben voor-genomen

,

Dat
beleyt in defen boel te komen

,

^datl??
VVa

- §ec
l
uct^

»

en aen
fyn dootgeraeckt,

^ tvv ^n er* te voren nad gemaeckt

.

^ocf
e(^

Ce Van dit geval die quamen openbaren

Die ( J°
n8n-gefel den krijgh had laten varen

,

Eu
fle
?

ICs^ fynen vvegh voor-by Tholoufe nam

,

yv

ts daer op een fprongh en by gevalle quam )
ttlkh ei:vecl gereytvan fyn vvijc-loopigh dwalen

,

En \J L
Vas verrcyft tot in de Vlaemfche palen

,

c
^ da^k

Guerre ŝ voor defen had gekent

,

p ?at he
yvan krijgh ganfchdeerlick is gefchent.

l VViju
m dcn ^agn ccn been is af-gcfchoten

,

(M^ 1

on§c^uck ncm bijfter heeft verdroten

,

hóatL^^n houten voet moet dragen aen het lijf)

Srk^rioch
r^ant gingb foecken rijt-verdrijf

.

% '
ncde" leeft, en weder ftaet te komen

,

Aljj
' Cen Himme guyt fyn plaets heeft in-genomen

.

u £ti vv j°
rt den oom den rechter voor-gcleyt

,

r^hiel
Vorder cn bIeefniet ongefeyt

.

^°°ti>t

'

VVCet even~vvel hier tegen veel te feggen

,

^ot
Ve^

ln tegendeel getuygen overleggen

Vj C<h{

U

^ in Sctal »
vaft in naer befluy t

,

t)i

?t

^fters

er mec^e v°lck voor hem het vonnis uyt.

^agjj °P een iy , die Guerre broeder hieten,

~ief
c ,

en dat voor-eerft haer eygen oom verlieten

,

h
at
hv ? met befcheyt , en fielden voor ^evvis

l
s &St

L
*c Vvort beticht, haer eygen broeder is

.

ï CgelLkT gr -

yt
't

reden dlefe fcg§e
,

n "

h
Vvi

jfcn
lcni

J
nt ) en niet te weder-leggen

;

i«gt
0

Voor den Raet niet vveynigh teyekens acn

,

0t en vvichtigh zijn , en klacr voor oogen ftaen

A a a a
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Sy toonen even-ftaegh dat in fyn ganfche welen

Het maeghfehap is te fien > het kroos gelijck te Iele >

En fchoon hy is verout door 't vvaflen van den *

Dat figh in hem vertoont de gront van naren a
•

^

Het fcheen een vaft bewijs , wanneer de fufters lp
^^en

.

En 't bracht geen kleyn gewicht aen Thicls ve ^j^fpr^

Want daer en was geen menfeh die va haer qi#
.

^

Soo dat aen haer geloofgeen wettigh ftuck ont ^
Noch qnammer voor het recht een deel van haer ge

Die fpraken op den oom > en ai fy n loofe kueren >

Die fpraken voorden man , en voor fyn goede

En voor het eerlick huys , en voor de jonge vrotf •

Sy gaen tot vafter gront in volle daet getuygen ^ ^

V Vie dat hy is gevveeft oock doen hy plagh te

Sy kennen op een draet wie dat hem heeft g
cte

^j|

,

Als hebbend
>

onder een wel duyfent-mael geip

Daer zij nder onder hen die voor de wet verklaren >

Dat ly op Guerres feeft als bi uylofs-gaften vvare
^j f

En dat oock even doen, wanneer hygingh te c

By hen op fyn gelaet ten naeuften is gelet > ^
^

Dat aen fyn rechter-hant drie grootc wratten ft°n

En dat in fynen mont twee tanden zijn gevond
eI

GewalTen over-een , oock dat hy nagels had jat
\

Niet ront , gelijck men plagh > maer rou en
$

Dat in fyn llincker oogh een plcck was aen te Wij
^

Daer als een druppel bloets fcheen uyt te willen
r l)

Dat midden op fyn hooft een kael gchuchtc
0

En dat men heden noch dit eygen teyeken vofl c

Veel feyden boven-dien , hoe op fyn weder-kom

( Eer hy tot Artigat fyn woon-plaets hadgenorn

Hy menighgoet ge/el by namen heeft g
cgr°eC '

.

Gelijck men int gemeen de befte vrienden d°
P



Êtl r
°0de

S
° N D E R EXEMPEL. sis

\ dafu
eenigh menfch oyt twijfel fcheen te maken

,

Dat
l y Vvefcn moght als hy hem quam genaken

,

Vetƒ Van bonden aen daer op te voorfchijn bracht,

^(fc^L^°°
r a

^ 'lec ^LIC^ vvcrc na<aer ovcl'dacht.

^cnev ) kenje niet die met u plagh te koten ?

Dic e

CllS u den bol foo dickmael heeft gefchoten ?

. Maer
etlS dc V̂V£rte beeck wel geeftign over-fpronck

,

i

°e l

' ko°^
^Cn Cvvecde-mael in diepen modder fonck ?

^o0r
mC U n*et te voor ^oe v%7 ccns vrolick waren

,

Hoc pj

Cn m°ye Thrijn te (amen gingen paren ?

q
Aen^0r droncken was , dat hy den ganfehen nacht

I ^Na
^Cn n *ec en ^uam ' °P Thrijntjen niet en dacht ?

Vt c

' 1

^
ntgacn dat vvy eens gingen mommen ,

h
(l0e

tl
joflen kop een vrijfters huys beklommen ?

h^ vvert onthaelt by feker korfel vvijf

,

5

e

^o03 ecn vuylen bras van boven op het lijf?

°° Vya
n klaer verhael van diergelijcke foken

,

V
Vi. ,

athyterftont hem kenbaer wilt te maken ;

\' vo |

len
^ec vvas gc^ct,tt a l vvatter is verhaelt

[)H
e c dat fyn onthout in geenen deel en dvvaelt

.

'I|;

^uerr
Cr Vler gelijck die wonder netgetuygen

,

^Ka
lTlaer en ôcc^-t ^er voordeel uyt te fuy^en

,

t) ^tljy
°°r bedrogh en voor-bedachten raet

,

) v

Ulet enc!cc
^ k& gédurigh omme-gaet

:

?>als p
anneerfyn neefuyt Spaengjen vvas gekomen

,

v'an&^
n nae^e bloet , heeft willigh aen-genomen

,

t) V 'ijt bemint gelijck fyn eygen ziel

,

A no

t

y o^derhant met hem in moeyten viel

.

rSrc? fyn nee^cn tooncl
'

cen bitter vvefen

,

3fc^
IC verfchil is onder hen gerefen

:

n
dict

n hy
/'
gh nu draeSht Sanfch vinnigh in den fchijn,

Klnacl heeft bekent fyn eygen bloet te zijn .

A a a a z pan _
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Panfette , foo het fcheen , in alle dinghbedreven,^

Doet niet een ftout gcbaer den rechter dickmacl
d^

Hy brenght veel dingen by die niemant weten

Als die een vrouwe kent * gelijck een echte man
•

Hy feyt wat tuffchen hen al dickmacl is gefproken
,

Eer hem den neftel-bant ten leften vvert gebroken ,^
En hoe de vrou haer drough , als hy den ganlcne—

^

( Tot negen jaren langh ) lagh by haer fonder
W

Wat fy , wat hy bedreef, wat fy te famenMen

^
Als fy by wijlen fcheen van hem te willen fchevde

In 't kort , hy vviftet al , tot aen het minfte dingn >

V Vat in het ilille bed ofelders omme-gingh . .

Bertrande ftont befchaemt met tranen op de vvan
£en

,

Stont met een (lillen mont , en gaf haer desS^^^et
En , fchoonfe niet cn fprack , men (agh aen haer v

Dat al wat Thiel verhack gewis en ieker gact •

^

Het ganfeh geiïn bekent , dat hy , naeu t'huys ge*
0

Had na een ieker kleet van ftonden aen vernomen»

Een kleet alioo geboort , en dus of Coo berey
t

>

In feker ont buffet te voren wech-geleyt : .

En dat men fyn gevvaet , gemaeckt gelijck hy

En uyt het koffer treckt en voor fyn oogen leyde •

Dit al gelijck hy fprack alfoo te zijn gefchict»

Was aen de mey t bekent , en fy
onkentet met

•

Maer onder dit verhael van

Dat Thicl op dit geval wel deftigh vvift te niakcll

^jc ,

Soo heeft hy noch een ftuck Bertrande voor g
e

^
^

.

VVaerom fchier al het hofvoor hem het oordc
cll ,

Hoort ,
feyt hy tot de vrou > wilt ghy u rechtb^^,

En met een vollen eedt voor God den fchepper lv

Dat ghy my voor u man ofGuerre niet en ho^ 1 >

En looghent inder daet aen my te zijn getrout
>



S°0
^Cillv

N D ~ R EXEMPE L. jj 7

S
°°

l

°u L
ier ^ereyc ( ick%n be.ï ander-werven )

k°°Uih
^ereyt een vvreeden doot te fterven •,

Of ^
hanght dit lichaem op , ofdootet mettet fvveert

,

iW ^et °P eenm * ^en ^c ^ra ê weert.

Svv
°nt ketter daec u eygen rechter werden

,

$oo v
niaer

> her is gedaen : maer lbojet niet en doet

,

arid ft*

^C e<^e
^ Vvatmy £eDeliren nioet.

^
etl Verfe > en wou op fyn begeren

Dj
es

tervvereltdoen,oock hem niet laten fweren l

h
b
at

0e
Ptny wederom : Hier koomtetaen den dagh,

S^fy^y
de fmaetgefchiet alleen maer uyt ontfagh,

^i§x\
oom voor^ker is gedwongen

,

Mcn
°°s bedrijfen defe vreemde fprongen

.

x

s
°°

is f

cm
^acr uy r ^y ri ^uys> en uyc ^e flaverny>

yHb
rc

^

y

an bedvvangh , en ick van banden vry

.

^ lieden voort die wijc en breet verklaren

vrou wel eer is wedervaren

,

t)

^ l hy

^

aren oom &een cvvijfFel oyt en flough,

T

3t

ha ^aren man ecn vinn'gn nerte drough

.

Ctl

Vv
are

gedreyght ten huyfen uyt te drijven 3

^tiie

C
y Vcrftontin ditgedinghteblijven ;

k^ h

*

Vvie ^ec vvas ' en ^oor^ uyc naren mont

dj'
^in ^e

aer den man niet wel geruft en vont.

Sfy
n j

te
gcndeel, in achtgeheele jaren

^dy.
an
ge reysnu overftreken waren,

Si
5

^v ri

r

^
en gemerekt dat fy hem dickmael prees

,

t)\ ft

^ap over-al in volle daet bewees

.

vjfccu ^Ct vvcrck > dus is het ftuck gelegen

,

K °t^ e

j

ieden aen . De rechter is genegen
Cn Vry tC meer ter ceren van de trou

,

et aerdigh kint , en van de jonge vrou

.

A a a a 3 Maer



558 FRANS T R O U - G E V A I Dc

Maer t'wijl de rechter dubt in foo vervverde faken > S0

En Gt in diep beraet om uyt den neer te raken >

Soo daelcer uyt de lucht een onverwacht g
eva
y

Dat tot de gronden felfs het ftuck ontdecken lal-

luy ft op den eygen tijt dat hondert vreemde dingen

Verbaefden al het volck , en noch in twijffel hingen >

Soo koomt de rechte man ten leften aen den dag'ü*
,

Maer wonder vreemt geftelt , en anders als hy f v

Een ftelte voor een been , die moet den lamfer p
a^e1

^

!

En hem was aen den mont een rouwen baert ge

W

De krijgh , de lange reys rmet ander ongenaack > ^
Verteert de groene

j
eught , en maeckt de leden

Hy van den oom bericht hoe al de faken ftonden >
^

Heeft ftracx met grooten ernft ligh in het hofgevon

Daer klaeght hy fyn verdriet te midden in den

En eyfcht te zij n gehoort op datter omme-gaet .
.

'T hof heeft op fyn verfoeck een vaft beiluyt g^11001

1Hem op de verfche daet voor hen te laten komen

,

En meynt oock nut te zijn de vrienden alternae >

En wieder heeft getuyght , te dagen op de zaeb

Te dagen even hem die met fyn loofe treken >

Doet al de werelt deur van defen handel fpreken,

Voor-al Bemande felfs , verfek met haren oorfl

^
Om eens op vallen gront te raken uyt den ^ï0C^c fl)

Voor-eerft foo wort gehoort die nu was aen-gc^° .

Dien heefc het hofmet ernft en defcigh voor-gen° c
gh*>

Hem wort al voor-geftelt wat Thiel vvas ar-ge
. .

Daer in hy na den ey fch figh niet te wel en

Hy antvvoort eenighfïns , en geeft oock goede re^

^
Maergeen/ïns als het dient , en niet in volle ^c^C^nJ^^°
Want als men t'fimcn vought wat deen en d

^
Soo vint men dat de boufal vry wat breeder v p



Hotni °..
N DER EXEMPEL.

0
ketme

ien cyfch °P aI hec ftuck te letten

,

^*es fta

Ctl Guerre ^Ifs den boufvoor oogen fetten

;

v E
«fie tT CCn

yder ftl1 vemickt in dit geval

,

Vvat voor gebaer de lincker maken fal

.

i 59

I #1'

ÏS,c
'

k
0tVm

Uerrc ragIl> en iloort den rechter
*P
rcken »

?yn0cm
e

t
r a^s °y lm vv°orden uyt te breken

;

k^fto^^mbouven-fchuym, bedrieger, flimmen guyt,

\) - Pt ij/
0 vinnign nert mec groote broeken uyt

:

°

s

lc
kt)i

et

et ftou t gebaer, lek wil my laten hangen

,

k°° hier

CCn VVOOrt den ficl en vveet te vangen >

\?k h^
e

f

ftracx cn bll
l
ckt cn klaerlick wert getuyght

,

Kp mor i

vcrflerc
» en uy c dc vingers ftysnt tX fv

&clt gekocht aldus beftaet te liegen

,

°om verleyt den rechter wil bedriegen

,

Dat



5*0 FRANS TROU-CEVA
Dat jae de lincker felfs > hoe flim hy wcfcn magn

>

De vvaerheyc even nu fai brengen aen den dagn •

vra
gcff

Daer gingh Thiel aen het vverck , en door vcrfchcy

En van fyn eerfte jeught, en van fyn rijpe dagen»

En van fyn huyfgefin , en van fyn echte Wijt

,

Valt hy den goeden man gevveldigh op hetUjt-

Hy brenght daer in het fpel foo veelderhande 6k*'

Dat Guerre ftont en keeck , onfeker wat te niaken

^n \

En fchoon hy naderhant wat ruymer quam te g

'T is niet gelijck als Thiel te voren had gedaen 'n
cC

kcfl>

'T hof, niet te wel bevvuft vvaer heen dit wilde ^
Vint goet den flimmen gaft van daer te doen vertre

^

Hout Guerre binnens deurs > en vraeght hem da

Dat niet een levend menfch op aerden is
gemeen >

Yet dat fyn wijf betreft , en datter was gefproken >

Als hy met haer alleen in 't bedde lagh gedoken

,

Yet dat fyn kamer raeckt , ofander (til beleyt*

En dat noyt eerbaer man aen vreemde lieden ^ï^iï

'

Hy antvvoort als het dient , en 't wort terftont be

Èn ftracx is wederom Panfette plaets gegeven >

Die op het eygen vverck ten naeuften onderla
^

Heeft mede klaer befcheyt ten vollen uyt~gc~*°
.

Soo wel als Guerre felfs , of wie het mochte ra* *

Dies acht dit al het hof voor wonder vreemde ia ^ c ,

Vermits men uy t het vverck , gelijck met
oog

Dat door een flim beleyt dit ganfche ftuck g
e

De vaders al gelijck , foo haeft fy dit bemereken*

Ten vollen nu gefmt de faken uy t te wereken >

Doen op dien eygen tijt de fufters binnen ^ e

n̂ (

Die voor den looien bouf foo bijfter hevigh g
a

Sy laten boven dien fjgh op de zael vertoonen >
^ y

Al wie tot heden toe den linckerwou verfchoon



5

Sy
ja

S ONDER EXEMPEL.
Al v

tC

j
n^ct"te~m in °ock komen aen den dagh

bcfi^
ledcr in het recht voor Guerre tuygen magh

.

^ftle^
V°°r ^en^aec tc ^mcn in-getreden

,

Hti n

tCn
°P ^en man en

fy
n geheele leden

:

S0o j^

er een diep gepeys , maer op den eygen ftont,

trC(j

0rïlt Cen tranen-bat haer rollen op den mont

.

^blijv

Cn nader toe , fy gingen hem omvangen,

Hu ^
n den arm hem aen de leden hangen

;

En
°Uû e van de vier gingh {preken tuffen bey

,

V
*

-

r vvoor£^en uYl gebroken door gefchrey

:

7fie^
rZ^ c §eoroet >

eylaes 1 vvy zijn bedrogen

,

vy
p

te defer uyr hoe dat ghy zijï belogen

,

b^

V

cn nu metcer ^aet noe vee^ u wefen &hilt

d*

1

*
^C

^en nacm van Guerre voeren wilt

.

Vto
°°r ^m ^e^eyt en ongevvoone kueren

Mifle

ns
verftant , en al de naefte bueren

,

V K
geIi

^ck hct bli
ï

ckc
'
bynaeft de ganfche ftadt j

C

^fo0
^ Vvcec u bedrijf, en ick en weet niet wat.

^

en flini bedrogh , en foo een felfaem liegen

,

hlit^l
V

.

vi
i fte rclfs en al hctlant bedriegen

.

^ ^ en t
^etcjuaet toton(èn lafte niet,

C^ f
m^er^ant » a^ vvattcr is gelchiet

.

U^Cr v̂vcegn en ^00t naer drouve reden

,

h° qu

Cn^ CCn ry de v̂vagers aen-getreden

,

k
l^nh

mecft al hct voIck cn vlel ^en iincker af'

C%^d
ê âem ftuck een ander wefen gaf.

\
r qu

Cn r
5cnten man m dit gewoel bewegen

,

?
m^ri§n nat hem uvtet °°gn gefegen ;

V° vVasI
V^ fyn naefte bIoet hem om denhalfe vieI »

$
o% Bc

Y ganrch bcroerc tot aen fyn diepfte ziel

.

^ tn

rtt

L
ncle felfs tot Guerrc

9uam te naken »
er

* hem terftont fyn drouve tranen ftaken

;

B b b b
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|

;
A

Hy vveerc de jonge vrou , hoe-wel fy deerucK

Hy toont haer fier gelaet , en hy en kuftfe niet

.

Sy knielt daer op de zael met tranen overgoten

,

En roept dat uyt bedrogh de mifflagh is gefproten >

Sy valt hem om den hals , fy kult hem meiüghm*
'

Maer hy verftiet het wijf, en vry met harde tae '

Schoon ( fey t hy ) datïck was gereyft in verre lande

Hetreyfen even-w^l en breecktgeen echte bande ,

De trou die blijft gefet , vvaer dat figh yemant p
>

Het is een vafte knoop die echte lieden bint

.

Of figh dan hier een neefof broeder magh vergif

'

Ofdat een verre nicht of fufter koomt te miflen

,

Dat fie ick over 'c hooft , en laetet henen gaen >

Vermits het eenighfins in reden kan beftaen.

Maer dat een echte wijf(al haren man vergeten

VVaer heeft oy t menfchen-kint fyn leven dat gev

'T en is te.geener tijt bevonden inder daet

,

Van daer de fonne rijft tot daerfe flapen gaet •

oicfl
\

Ghy hebt mijn groene jeught , mijn eerfte kracht g

En uyt ons echte bed daer is een kint gefproten,:

Ickhebulanghonthaelt, gelijck mijn echte vr° ;

En door foo menigh jaer verfegelt in de trou 5 ^
Hoe ! kander yemant vreemts tot uwe koets ge 114

Of kan men ongemerekt u teere leden raken ?

Of was u mijn gebruyek of handel niet bekend

Dat u een guyt bckruypt en onfen leger fchent - ^9
Hoe dat het vvefen magh ,

ghy hebt , door licht g
e

Ghy hebt door los bedrijfu eere laten rooven >

En \ is niet fonder gront dat eenigh kriel gc?
C
¥p,

Hier onder heeft gefpeek ten dienfte van het V

Wie kan u dit bedrijf, wie kan het u vergeven

Hoe £al een eerlick man met u in vrede leven ?



^,
s onder exempel.

fca

' VVaer een dertel wijf haer leger-trou bcfmet,

^Uicf n-

Cen vreuên^e nicer ontrent het echte bedt

.

öaer

e ttont bedwelmt, en met verdriet bevangen,

Dagr

ani een tranen-vloet haer rollen op de wangen

,

Het fI^
CCn a<^em meer die in haer boefem {peelt

,

eeniteenenbeelt

.

^g0n ^ £
blcccke fchrick een vveynigh is geweken,

Q0j
e bange vrou tot hem aldus te (preken

:

h, h

V
,

Veet het, lieve man , die hert en nieren kent

,

^ vve
n°Ck *~

uyvcr ^en '
a

^ u gefchenc

.

^Uy
CCt

^at noyc ^e^ cot vuy^e dertelheden

Al q
Cn keeft geftreckt door mijn befette leden

,

h ^Jq
artl

,

eea ander man ontrent mijn echte bed,

\% is
§c^ickevvc l die vint haer onbefmet s .

m
rïlacr een romp . Geen quaet en vvort bedreven

V
0o^

en to t het quaet geqn wil cn heeft gegeven

:

T
is

Vacr ln defe borit daer woont een reyn gemoet

,

Hek^ het hert alleen dat boofe rancken doet

.

11
vVa

er

°?

'

an
gen ti

i
t u vricntfchap moeten mifTen

,

^Vae ? Vyefen mocht en konde niemant giffen

I

t)
at |

,

"er eenigh menfch die my betuygen kan

,

h^bb gefien ontrent een ander man ?

^niet^
Oo geleefc, ick hebbe my gedragen,

^ hckl

11
^ Vvie het zy ) van my en heeft te klagen

,

|i ö,it ft
i

ftaegh verlanght , en vry niet (onder pijn

,

j^etcj ^ens vvederom by my foudt mogen zijn

.

1<:

hee^
Cr

*s een man ten letten hier g<-komen

,

^Vj
e

'
men weet niet hoe , u vrienden in-genomen ;

H tie^'k
C V0len vvas hevvuft van uwen aert

,

\f
Vv

er t

overluyt dat ghy voor handen waert.

^v
as

*ot rny gebracht , u oom quam hem geleyden

,

lJn echte man , gelijck de heden feyden

:

B b b b z En
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En als hy nader quam , en dat ick hem bekeeck ,

Soo vond ick menigh dingh dat u in als geleeck •

Ick flough niet flechts het oogh ontrent fyn kloeckeWcn '

Maer dat mijn hert bevvough beftont in valle redenf
Hy Iprack met vollen mont van ons geheel bedrijf»

Tot aen het Uil geheym van man en echte wijf

»

Van ick en weet niet wat, van alle kamer-faken
Die niemant is gewoon aen vreemde kont te maken

:

Hy vvift door al het huys vvaer 't een en 't anderd^
1 '

En Iprack gelijck bevvuft , en op een vallen groflt '

Hy konde watter is en alle dingen noemen

,

Gelijck de lieden doen die in haer ey^en komen

.

Hier ben ick , lieve man , ten lellen door verleyt»

En wie kan tegen-llaen dat al de werelt feyt?

Doch als ick naderhant my vont te zijn bedrogen

,

Soo heb ick metter daet mijn fin van hem ^cto^cn

,

Ick heb den man ontley t gemeenlchap in het bed >

Ick heb hem af-gebeurt en uytet huys gefet

.

Ick hebbe boven dat wel hondert-duyfent-vvcrven,
Ick hebbe fchiergeltaeghgewenfcht te mogen fterve

13 '

En foo de goede God my niet en had bevvaert

,

lek hadde voor gewis mijn leven niet gelpaert ;

Ick had een vinnigh mes gebruyekt op dele leden

,

Ick hadde voorgewis mijn boefem op-gefneden,
Ick hadde boos fenij n , ick had een harden baft

Mijn lichaem in-geperll
, mijn kele toe-gepaft

:

Ick had al over langh my dit verdrietigh leven,
Ick hadde defe ziel met krachten uyt-gedreven ; .

\

Maer God heeft my getrooft : dies heb ick ,
vveerd

Eer gunft en derenis , als harde ftraf verdient

.

Hier op foo bleef de vrou in hare klachten fteken ,

Haer tongh is ganfeh befwaert , en kan niet langer lpr 5/



c, S o
^ vidda^- l

R exempel,
ju

Èt
> hiel den? ftof 60 °P dcn bIauvven

,

S tra^n l
gram

fï
en

,

man oncrencfyn houten been,

pytey^^ftMtgclijcklcvvas gelegen,
°

AfeetL re
/ "«* een hanc , hy biet haer niet een foen

hem afte doen.

kullen,

cS tij If/r"'
e

,

n gingkd** henen dwalen,

^licbt
r
/
jf mallc vreemde palen,

Cdat
haer f"8

vedlonft
>
u bcfcn tijt verquift

,

S u b™
5^? Vvas dat nceftfc ftaegh gemift •

rSl onv a " VCcl din^en on£lervvonden

,

,
en Vrv °P ioofe^den ;

Ier
ckerH a? ,

krijgh '
verloort u «enter-

7^l"r^lc van het been , en van

i ^ hem
C~ni

!

n Cn IaCt hem niet te *UUCIS t hem
aCn

c

h
f

,lj£ De rccnter

f

Preec^er tuffen

OC,er
eenfevl f^ * T***? fteJt U totgedu^

Cf 1 *n ion
g

'

1Cn ' gHy Z1Jt niet buvten fcbult
•

Vv^tuk

^^lï UJ

!

Cn knjgh
'
VC1 l00n u «ehter-been

,

V °°ck v
Vö

[

hcs Cn raeckt u niet al]een
>

%h e°v?
Vr

,°
U 1 Cy mift U kIoecke ,eden

,

HCn ^en-vvcl met ditgebreek te vreden :

\ ebt
iy t io? g ey

t

,

dcn gront van u vc"to •

>* 7
Cl dmgen leggcn

Praten >uH^^bedof mder nacht gelaten/

\ Hn n?^^ f
Cn b°ufcot dl£ oncerlIck ftuck,

C deC efchult
>
of enckelongeluck.

èS ftt,
gUVt hacr vvlft tc Mclaflfcn,

^Shfdt
J

f*Ja » de Pilchtc« van de trou

.

C^o0 l^T'a 0 Vriendc" 2ii" vertogen,
vert het ftuck ten nauften overwogen,

B b b b
3 De
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De fan vvort in-gebracht en voor het recht geftelt*

Het vonnis vvort geraemt en over hem gevelt >

Syn ftraffe vaft gefet , en openbaergelefen

,

En hy een boufverkhert , en totter doot vervvefen

Doch niemant van den Raet en acht den lincker v

Om als een edelman te vallen door het fvveert \

Maer hem vvert opgeley t om met den baft te fterven >

En hy en magh geen graf voor fynen romp verwerven

,

Want als hy na de doot fal komen uyten bant,

Soo ftaet het fchuldigh lijftotafch tezijnverbrant-

En wat het goet belanght , dat vvort het kint geg
even '

En geenfins hy den Raet den koningh toe-gefchreven>

En of het fchijnen mocht in overfpelgebaert, . ^
Noch vvort het even-wel een rechte vrucht verkil

Bertrande met den oom en Guerre vvert ontflagen*

En geene van de drie moet ftrafofpijnè dragen \

En fchpon men hier verfuym en quade flagen u&>

De rechter even-wel en moeyt de lieden niet

.

Wat (al ick tot befluyt van defen handel ftellen?

Men kan in dit verhael veefnutte faken tellen ; ^
Een dingh feyd' ick wel eer , en fegh ick heden

tio

^

Men dient geen echte deel te krijgen door bedrog
'

bedencking
Op *$ voor - verhaelde trou -gev*

ONgelegentheydt ontftaende iu^tc
jongh te trouwen : ende tröfftijdt
wanneer , ende tot wat jaren, beft.

Of het goet zy kinders in de wiege > of
anderfins noch jongh zijnde, onder-
linge te verloven

.

Bed-geheym niet te melden

.

Verre reyfen van gehoude mans, forge-

Wanneer een vrouwe magh hertrouwen

denneftel-knooP^Vl^
J;

7. Kintinoverfpdg
ev>

M^J'
wefen kan. ,

c te
*

' ^
8. Yemants partuvi

gae ^ ,
" „s

lick , ende b) u F
geftraft.
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*E T„
.

p
0 N G H

Vol

Taouvven Bedenckelick.
$e
'gel?

U
?
f-Wefen

, JJaL S™!,
metter daet ondervint,dat ontrent die n

4n êÏÏ ^gonne" bolktum t? v
vera"deren

'
en^en uyp te geve, (

v
*i

'°
0rCn^ lckhetfelfaem^é ™£ K?'D'J

B* dit'"ende
> ge%k ghy weet

fr'^'K^k^rT^" r
S °/ H

-
ick weet dat fommige even al-

ètAtm
> dunck SrTr ,

P,U" [°° reden-kave'ë ah ghy nu doet ,lieve Ph .

^fe^^S^S^SS: '°B»ne. Dan vooraart wat de gemeeneK^^^&^u' " g
-

Kec™e»aengact,dieiatenwcltoe

k>ft df.

P 'Ichten en h,
9

i m gebledcn "traant foo vrough te trouwen - in

S 1

g«*f? • H'ant 1 tg ?
VI'°Ugh trouwen ontiidi"h en quaet

5%^^ ,^rdeeIt haer *tt «ouwe-

^V'eerdfftgh>g^ckfu,cx

H\e a
den

in <?lV
tn vo°r-eerft wat de

\S den
'n dfr

Ure fdts ^rdégeleert
H^t> j ' <«t geval te ,W,,P fc.,.

JÓ7

metter daet ondervint,dat ontrent die jaré de
lagh te

geven ten

"tcr
u
oren 'V"

'

r
. geval te doene ftaet,

'clve met den poëet Hom-

k Xv' 8eJ«n fe'Jfters onderhouwen •

^''cki:? n°
nRtn werden , dat-

N H: t5
vrou*

de£°meynfche wet-
(^C?«ionï,

mef;htotVertwaelf

lW!>cü«^''"ghtotfynveerthien

AX>ten.„ • -

CCm»k|;^ndewi,ftev3nden

^ der. "'•'elf.,,
' vrcn 't en niet volHens

vehementer cito contrnhunt a*pti*s. En in allen
gevalle moet in delen onderfcheyt van volc-
Ken ghemaeckt worden • want d' eene natie
vrouger, d'andre later rijp wort 5 na de celral-
temiie van de lucht , voedfel, ende andere
omüar.digheaen. Onfe voor-ouders hebben
ganlch (chandelicken geacht voor de twin-
tign jaren een vrouwe te gebruveken. Cdfa
fst>. 6 de Bcllo G,!L De Gnecfche wiiftn heb-
benden trou-tijt van dé man ontrent de der-
tigh

,
van de vrouwen ontrent fcyeiïthferi ia-

ren gefet
, ai, de Gneclche poëet Heficdns

getuyght :
;

Verkiert bajuimen tijr om wel re mogen naren ,

Een Wijfter m,<>h het doen onrrenr de (evenchicn

,

En eerr
(
om weltegaen

) en nugh het niet gdchicn.

'Tenis oockgeen goet befluyt te willen
leggen, de nature geeft genegentheyt tot
eenige faken , en daerom moet men de felve
dadelickm 't werckftellen : niet alfoo , lieve
rliilogamc, alle de bewegingen die de men-
lenen uyter nature in figh gevoelen

( als luft
tot eten

, dnncken , fpelen , flapen , en dier-
gehjeke

) moeten van de redeneji en wetten
belncden, betoomt, en in ordre gehouden
werden

:
en foo mede de uyt-puslende drif-

ten tot de teel-fucht , daer wy nu van fpreké.
-üe nature moet tijt hebbe om haer te berey-
den en bequaem temaken tot het werek,
ionder dat men de felve in hare beg^fele fret

moet vergen dat haer , als een nieuwe endeCMqJ^ vremt en «wSa!» a ^ cuc naerj aiseen meuwe ende
J

^n te we?èn 5 da n VrSr? ^ 0
P"

gaCnJe WÜm™> c^^nt foude doé

dewiile mTn '
u^'6arn '

ue"lCK men occk
aewi^le men fiet dat meu-geplante boome niet eer en die-

nen
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Te Iongh Trouwe
voor de felve in vollen waf-nen gefnoeyt

dom zijn

.

Ph i. Macr wat infichten hebben doch
de geleerde daer in, dat mé de jonckheyt niet

toe en laet te doen daer fy van nature krach-

telick toe wert gedreven i lek hebbe vaneen
wijs man Ieftmad verftaen , dat voor de eer-

baerheyt van de jonge deernen , ontrent haer

eerfte mondigheyt, fonderlinge moet ge-

forght werden ; vermits de felve in die wor-
ftelinge van de nature ganfeh ftereke driften

in haer gevoelens om andere by-llapers te

ghebruyeken als de felve te voren zijn ghe-

woonte doen: endevan jongelingen feyde

hy van gelijcken . Waerom defe ghelegent-

heyt niet in-gevolght i en waarom niet het

houwelicken aen de felve toe-geftaen , waer
door de gemeene fake aen-teelinge va goede
borgers, endede jonge lieden haertoe-ge-
negentheyt fouden genieten ?

So PH. Aen-queeckinge van goede bor-

gerije te willen verwachten uyt foo kieken-

murruwe jonge Iiedé , goede Philogame , is

eë groote misflagh; foodanige by-een-kom-
fte en geeft niet anders als flappe , meepfe >

en ganfeh fwacke af-fetfelen , die ( als vruch-

ten voor haren tijt gepluckt) in korten tijt

vergaen . Een groot Philofooph heeft feer

wefgemerekt , dat al te jonge en al te oude

lieden niet als fwacke kinders en teelen, ende

voor het meeren-deel vrouwelicke fchep-

lelen : (*Arif}. 7. Polit. cap. 2. & 16.) om
dat in de eerfte de natuerlicke wermte noch
niet volmaeckt en is , en dat de felve in de

tweede aireede vervalt . Siet daer voor-eerft

een groot ongemack voor defe vrougelingë.
ten anderen , en iffet niet wel te feggenhoe
fchadelickdit werek is voor alle jonge licha-

men , en wat voor ongeftalten daer uyt her-

komen.
(
Alex.Epid. [(8.6. can.j. Vid. Arnif.

tap. 2. feft. 3. nnm. 7. ) En infonderheyt heeft

hier door te lijden eenfoo jonge moeder,
alft op een kint-dragen en baren aen-komt

.

( luniores mulieres gravius laborant in p*rtu
9

& plures intereunt. Ariftot. 7. Poüt. cap. tC.)

Waer by komende dat foodanighe jonghe
domme lieden ( die maer in de werelt en be-

ginnen te fien als in een hollen pot ) haer fel-

ven geenfins, en veel min haer huvfgefin,

konnen beforgen : ende mitfdien dickmael

verdroncken zijn , eer fy (foo men feyt) het

water kennen . Van gelijcken dat een man
van foo groene jaren geen aen-fienelickheyt

onder fyn huyf-genotcn hebbende > ende fyn

vrouwe onbequaem zijna^ ^
geven, het dehuyf-hou^gf fülcX

dar

maer
wachten

fül<*
£

Ten beften niet gaen en Kan. ^
defe verhaefte houweheken b

cen J$
(

na-deel, voor

ontijdige houweheken
m^^

ben voort-gebracht als berou

ongelegentheden

Phi. Seghmydan
den bequaemften tijevan trou „e .

de jonge heden , als voo'
jfJ verlkf

leeren kan, foo ghy het niet

Ee»vveynighp>t«">l

DatmMcitecnettl

Phi. Ickwilful«^g
h

/fe
gh<^(

voor goet op-nemen: ma
. lo

tcen ',>;,'

wat ghy hout van de trou-b*

vooimaels dickwils > e°f^«fU*
len werden gebruvekt,O J
groete: ^'"t^A^fA
jea. 2. ) te weten , als de o" 0 /
ren nochinde wiegeleg&geV*,

«

jongh van jaren zijnde >
on« ^

om met haer mondige

loften te voltrecken . , ^f^t
Soph. Ickantwoo

d

S O P H. IcKantvy-- bdUv
s ,

datick allefoodaiughe ^" bt«
voorondaenftigh,enrg>eJ^
^datdefelvegefrh^v^

Pt*" 1
deren , ofte dat een C

zy . { c. i. c. de

impnb.) En de redenen

hek ; want dewijleg«e" ;;,aIs^. :S
gefloten en te""6»^^^
hnge bewilgmge va*

|ebre
ck
J
> \

en dat in dit geval

geen bewilgmge en ^» fa
dig» j

foo ontbreeekt

nochtans de verlooide'e^t' v,

ende by den anderen o^h tt V j
beveftigen daernae tg

ouders is gedaen. t
,«ef

Soph. Dat eng*



ie

j

$

rek"

;

ê

5

^£Sez™Jl la
y$ea «ende haer alsWei,

ute *ilW„ yu
uende haer aIs

li '^hebbg '^^nderen, en geen
v4

r

de
" ) bil

Ve
,

rkiefi"ge ( alsandereV a,lderen^
en dlckma^ èenaf-keer

% 0
n>e

nfche ,
wijle men veelti/csfiet

^ dTne
Séis

•

' ,

ken die moeten zijn

,

%£eft
altc e'n ,

gebeurtet dickmaels,

C" en
kooii

^ert van de verloofde niet

en Rijder"!
: waer door dan terftont

KI te«e e
™ge «en; veroorfaeckt tuf-

S r
en

godGr
0ederen

- En hoe het zy,

!* bv 4 ^ dufdi
ge mannen hebben S»e-

t °«der

^

mge ond><% trou-belof-

V^Rel hare onmondige kin-

fó' h4,fmaeckt, gemeeniick eyn-

S° .

V
>an^eha

prende andere ón-

%;
a

!

1

^!.n
,

J'
rm,ts dat veeltijts in duf-

hl,
let

,

en weit gefien op hetSS ofte e

0

e?;
el,cx

' «a5 veel eer op

H> heeft?
S'engheyt, die men daer

I V i
VeW:rWae<-door Godes fegen

^ol^Senh00^ en vint men

&C^£iWl
-
tflaente zijn u>tduT-

£Hh*^ dde" fiende, van de

£^tóghèJCdan ^n de andere

£\u 611 de ij
c wert op-genomen ,

wVp fCo
Rh r

klSe uyt te wetten !

\NJ^VnT,2" Boigognien niet

iftet
"g'1 K wreken van

W\ i
niet teL

e
i
mitsde felve hemfyn

'!<>r 'g
h
enftaende vorige trou-be-

<
' 4>dere

">'s hadde gheTonden , en

WV r*^W XemPelé zijn wel te vin-

'ck befluytedan, dat het.
het

do

; ^aWTjl? ce»WvëlicFfi'gh

VkKS* ;,

e
,

ocraden
: nuer als het

CSl ey
oltr/. anhctfelve met aller

eW .
kacre tu^n en ko-

rf hJ^i* ofii"**

> datter
(
gclijck

Arnift.d.L) en
sister,

niet ei

^ tet
gene& ^" r°° la"ge tot dat

1. ,Vn c belovë felfs bÊquaem
k vinje "We redenen volkome-

f Ce
" Ó,T oiui7,

w
-

d- L
> en

* vV^lito ls te raden ' datle mal "

P i^tnj"
6 niet en beloven datfr

j> ^t0^1dn^ ko
L
nilêd<>en hebben

K E L I C K • 5 dp
lick dienftigh voor 't gemeen : ende om nu
voorts te gaen , foo verwachte ick u vordere
bedenckingenbp defe gefchiedenifle

.

S o p h. Jck houde vaft dat onfe Guem
onder andere een grooten misflagh heeft ge-
daen 3 te melde aen fyn kamerade ofte krijgf-

maethet ïnnerfle geheym va liet houwelicx-
bedde: waerdoorhy oorfake cn gelegent-
heyt heeft gegevé aen dien doortrapten linc-
ker? om fyne Bertrande te doen gelooven dat
hy/'ae was haereygen, echie, en wettige
man : alfoo fy vermoedelick vaft ftelde 3 dat
het niemant mogelick en was de veiborgent-
heden van haren leger te verhalen 3 als even
Gumt haer man felfs . Alle gehoude lieden

dienen
( mijns oordeels ) dit vooreen lefTc

op te neme om figh van gelijcke onbedacht-
hevt en ongeregeitheyt te onthouden • vaft

ftellende datter geen'beroup, geen kunft,
geen wetenfehap en is , of fv en heeft haer

geheymeniffèn 3 die verfegelt'dienen te blij-

ven, en niet geopenbaert te werdé, als aen de
gene die daer toe eé fonderlingh voor-recht
zijn hebbende . *T is daerom wel gefeyt 3

Wat in bet beJde wort gefproken

,

Dient met het laken toe-geloken .

Fn defe of diergelijcke waerfchouwinge
behoort te ftaen op het voorfte deel van alle

bed-fteden 3 daer echte lieden haer legher

houden >

ladien n liefofket in't houwelick gefchier

,

GehouJen
, zij:je w ijs , en melt dei\ handel nijt

.

Dit is de klippe geweeftdaer CandnuUi eë
groot-vorft van Sarden fchip-breuck heeft
geleden • want hy niet te vreden zijnde 3 aen
eenen Gyges fynen lijf-trawant byfondere fa-

ken te verhalen tufichen hem ende fyne ge-
male in de Oaep-kamer voor-gevallen : maer
hebbende boven dien beftaen te willé mon-
fteren met de fchoonheyt van de felve 3 ende
haer daerom naècfct aen den voornoemden
Gyges vertoonende 3 is oorfaeck geweeft 3 dat
hy door de grootmoedighevt van de eerbare
princeffe beyde fyn tijck en' leven heeft ver-
loren. Defe acn-merekinge docht mvhier
niet vergeten te mo Jten werden . Wat hebt
ghy meer aen-gemerekt , daer op ghy mijn
oordeel foeckt re verftacn t

P H i. Icklie dat Gucrre ten feer langen
tijt van huys is geweeft 3 jae wel ontrent oïte
meer als twaelt geheele Jaren : endaeruvt
rijlteen aen-merekinge ( foo my dunckt ) of
C c c c voor
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• *0 V E R S C H £ Y D E

voor man en vrouwe foo een tingit af-wefen

van malkanderen behoorlick en geoorloftis.

S o p H. Voor my, weerde Philogame>

ick vinde ftiJcx geheel onhuyiïelick ende

ondienftigh ; want ghelijck het by-wefen

voedt en aen-queecktde liefde en goede ge-

negenthey t » foo houde ick dat het af-wefen

(
{onderlinge als het lange duert ) is als een

moeder van af-keerighevt en onminne : en

daerom heefteen Out-vader wel gefeyt, dat

een man, fonder wille van fyn vrouwe? lange

uyt fyn huys wefende eeniger maten ooriake

is dat de Éelve haer koomt te verloopen in

buyte-lnften ovcrfpel : ( Auiujl. lib. de adul-

ter. con\f4g. Rttfsrturc.fi tu abjiines 27. qtttft.J.

c. 24. ) lae daer zijn rechtsgeleerden (
Pet.

Kjven. in fuo. alphab.) die feggen derven,

dat een rechter , in foodanigen gevalle de

vrouwe haer ontgaende, ai vrv tot verfchoo-

ninge van de felve het lange af-wefen van

den man behoort op te nemen. Het welcke

ick mede eeniger maten kan toe-ftaen, be-

houdens even-wel dat uyt fulcx de vrouwen

ceé ooi fake en werde gegevé om figh in hare

Elften te verfchoonen : dewijle de heydenen

felfs niet toe en hebben willen öaen aen de

vrouwen (oock by langhdurige abfentie van

de mans ) een ander te mogen trouwen, 't en

ware fake dat de felve fekcre tijdinge van fyn

doot konde vertooné. (L. Vxores.ff. dedtvort.

& ^Auth. hedte. C. de tcpudijs.

P h 1. Maer ick nebbe my laten feggen

in Engclant wefende , aldaer een gebruyek

te zijn , dat foo wanneer een man figh voor

eenigen tijde af-fcheyt en onthout van fyn

vrouwe, eh dat de felve middeler-tijt quame
fwanger te werden , dat het felve wert ver-

ilaen te wefeh voor rekeninge van den fel-

, ven haren man , iehcon hy oock meer als

negen maenden uvt fyn huys hadde gewceft:

te weten, ingevalle de felve midder-tijt het

rijck niet en heeft verlaten ï ende en wert de

man oock op fyn eedt niet gelooft , willen-

de verklaren dien gcheelen tijt fyn wijf niet

te hebben befiapen'- zijnde het vermoeden

van rechten foo fterek voorde vrouwen, dat

daer tegèhs geen bewijs en wort toe-gelaten.

S O P ft. Dat gebruyek fooder een foo-

danigh is) moet verftacn werden aldaer te

welen in-gevoert , om den man een fpoor te

geven , niet foo lange van fyn partuyr figh te

onthouden .

Pm. Dele èn diergelijcke dingen zijn

dienftigh bedacht te werden indefcn onfen

op Ooft en Weft-Indien v rM
0«
V

dfckwils vcdJ»»i«J^i0«Ji
weder-komfte de tofho?u£fr dc>
geftalten vinden .

Maer ck n
, & 0

nge

^elgenegenzijndevrou,
* ^

gentheyt vrv wat te vciicn ^ ,

Lrde\otcfieoe^
de Heere Staten van de >e»c v

q( w
ei

landen in beraet hebben beho

overfpei niet met den doot ^
ftraflfen , als in Codes^%fy\c%^
den noch wert gedaen .en°

;jn ^ }(l

dehekgeetfoude gevoo ^ c fc».

ten ware fake geweefl:dat
e

^
> h t

je

de felve in bedencken ^jg* t,

men in foodanigen g^&de *V
lijf-ftiaffc waer vaft g^'A* land-
vrouwen van de gene ^% fond^W
revfen uvt blijven : en otm t

Je£ a

fcheyt die mede loude^K
t,o^f^[

te ftrafTcn, foo wanneer die ^
mogen werden her S^V^X
bv de!eden van de vergde %^
kèlick weidendetf^f" bé%0^
ftuck tot noch toe

ftaen . Maer wat is u gev

ghe mans <

te blijven tot op a*» ^Jbc^X^
datfe de vrouwen niet^ 1

kcü<^
men , ofte datfe niet te n** v3n

^
len wefen in *t

onder&ec a

haer af-wefen is
voor-gev ^ '

Phi. Maeriffetde^ nia0*JJ^
oorloftnaercchtcn,^
den lande is geweeft > j^e^f,
van hem en kan weten * n

.^ /
is, haer elders te moge

v ^ $ ^ v

haer geoorloft is > &**MW \»

haerdefchuldighcg
0Cl

taelt en heeft *
c i<^'

Sop'h. Datfe ^.i^i
te blijven tot op ^^x^l^l

taelt en heeft t

Soph. Neent>«cv

ï

^11

Dl

•00

ï

kt

5

Soph. Ncew."^^**
en weet van geen *"«£h . te«J:^
ick^Ireede hebbe ve*»^ oV«* A
moetblijcken

eer een vrouwe ^"«>£^*
komen tot een andei bo cWb

^

drie jaren belanght,^ deii
|eb ^

<fiPPn ziinniet
tepalitn '

,e
de ^

die en zijn niet tep^J
3>ef>

heyt, als niet
gemeenst

de
pl30

maer op onmacW *,

langhgeduert
hebbende-

i
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r

ï

f

4

^^•SCHEYDE B
ïd>&f °ns van die ftofFe hier al

iel ,

rtoeamT '
,

dewi
>
le onfe hiftorie me-

-g*felvSnge «gèvende, endat
' te

^htoft
ttae

'. dat Mmijn Gutrr<L>

Si
f
y° vroii ,

"fgen jaré onmatigh is ge-

5 b«alen^
de fchu]dighe goetwilfig-* Cl] Haf r^^,- :,,U.. j„

*H.V*
e toen fn\t

td00r eemghequade
> 111 Vrancrijck de geknoop-

V
"
s" Hat i, T^} '

lek bid feeh mv een

C.'a. o^ven bekent «1
'

*Sek
,cn

^,rfV'r
r

,

foo,laeft lck daeraen-

^Crert
«dae, rei

'

iongh Pacr vokx ' in

»ifo0 %h £S

'

ck my doen onthiel , des

ni!
Ckvt

aeoh
f

Sen in dc trouvve

:

en

S-, kv
da* 1 ' WJCr°m fuicx bv nachte

^t„
Cr* Rep;

ƒ

11 S^h'ede , weit my tot
V,
l<TVoil

<len ' dat het ielve foo wert

Vl° ' ^
m te ontgaen het kilooien

f't^en J^eyght te zijn 'dewijle

St n op „
" Shevoelen zijn , dat voor

SifT
lclts ni°

hcbben
: ofte immers , dat-

S
,

Vj
« hei r

nant
( aIs de naefte vriendé

)

SC- vorde r
°UWcn

e

» " hebbende. En

\ 'n
'

t
H-errl!'

raeghcle wat dlt was
'
en

%l v*n
<jt. „ geilek wert, is my vorder

?Ce
*<*L

ZT die "« fchenen wel fe-

r
S

v

P
n

r,(% "
'

' onder het trouwen, en

Kr&en " de jonge lieden de handen

C£*°or£„ m tu,rdiê bevden eenige

Sde>'nde n

n

e
?°™nielt, ende daer op

L^Oo 'ft onl"
leyt. hv daer mede den

>y<C 8eni ê

c
luaem rnaëft om fyn bruvt

>Üer 7-''nde even-welde felve

kHl' ^eldT. ,

tc gebruveken.

»>n d*"
8*1 u dat <* alfoo kan ge-X f°°

veel? boof:wicht door quTde

'^i
e,lf

'ene
Ude vermengen , even

5* vanh« deel dat hem wet-

^^ n
.Seen^ ^voelen cn foude mif-

SSS?,le Wv
g °^ be^ncken hierin we-

wH* *ijn f l u°dmoet deshoogelick

^^>cten??fe ^ndendes geen ex-

Jtó^Lr n V3r
l

3ndere landen 3 Cn

L * fi
k niet ft ^ 5 cn derven wy foo vol-

?C;Ve
van

Cken
•
dewi

*
Ie^ d™ aert

^^ont hant met welen heb-
aes Uy

vv >' laten dan fulcx doen de
* ervaicntheyt volle kenniffe

G

ED-GEHE.Y.MEN. SJl

zijn hebbende *, onder de felve is Uhannts Co-

rafim een groot rechtf-geleerde, ende boven

dat een wijs * ervaren ? en geleert man > aen

wien niet licht eenige beufelingen in de hanc

zijn te fteken : dele fevdt onder andere , van

dit werek fpre kende, in eygen wooide aldus:

lek feuJe alle defe dingen onvzaerfchijndtck oor-

deelen
y
ten ware my , door ontallicke exempelen,

tan de vvacrhtyt defcrfaken dtgeltcx quxtne te

blyckcn. ^Annot. 22. inatrefl. Tbolof. Boven
dien foo getuygen geleerde 1 heologanten ,

mitfgaders de geeftelicke rechten, oock me-
de eenige oude Rabbijnen iülcx inder waer-

heytte gefchieden. D. Tbomv. j.p. q. $8.

art. 1. & altj citatiab Euriquez Ub. 2. dt matr,

c. S. c. fi p<r fottiarias. f. & tot. tit. de

frigid. & mxlef.

P h 1. Dit klinckt my al vry wat felfaem

in de oiren, ende daerom wonde ick wel wat

naerder onderrecht welen van dit iluck , en

hoe verre defe of diergelijke onmacht in

achtinge koomt, ia 't trouwen, lcheyden

,

ofte t'iamen blijven van gehoudepeifonen.

S O r H. De onmacht in de manf-perlV
nen en is niet eendei ley , goede Philogame :

want daer worden mans ghevonden , aen de
welcke de geheele leden tot de voortelinghc

dienende otte ghebreken , ofte immers lbo

onitaltigh zijn , datfe onbtquaem zijn om
vrouwen te gebruyeken : ende de foodanige

is het ongeoorloft figh ten houwelicke te

mogen begeven: (L.fiftrva. tf. fpadoni.ff,

dejuredot. \ ofte in gevalle de felve fulcx

hebben onderftaen , en (igh tot een vrouwe
hebben laten vougen , lbo wert de felve

vrouwe ( des verfoeckende
)
vry gcftelt om

een andere man te mogen trouwen : verftaèn

weidende, het houwelick in dien ghevallc

niette zijn ontbonden , maervan onwaerden
verklaert , ais te voren in figh felve niet heb-

bende beftaen : en van defe forte cn is niet

gheweeft onfe Martijn Guerrt~>, Dan daer

zijnder die door het binden van de nellel

,

ofte andere quade kunflen, onbequaem wer-
den gemaeckt , fomtijts ten aenfiene van alle

vrouwen , fomtijts alleen ten aenfiene van de
gene daer mede fy gemeenfehap van bedde
veriiaen te hebben : als , te weten , van haer

eygen bruyt , als onfe Gutrre^ fc hij nt gcftelt

geweeftté zijn. Soo leeft men dat Apmfn
koningh van ^Egyptcn door dufdanige fpo-

kerije is onmachtigh gemaeckt gt. weeft van

'tgcbruyck aller vrouwen, als Herodotm ia

f,n 2. boeck verhack: foo is oock de ko-
c c c 2 ningh

!

i
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j7S VekscheydeB
Bingjh TheodorUus onbequaem gemaeckt

:

ten

oplien van fvn vrouwe , niet va fyn by-wijrs,

als Paulus /Èmtlius in vita Clotarij vèrhaelt

;

foo is Guleacius Sforfa onnut gemaeckt ge-

weel! voor fvn huyf-vrouwe l[abeüe\m Ara-

gon , als Gmccitrdin vertelt . Ende dufdani-

ghe ongelegenthevt en wort niet gehouden

voor alti/t auerenaej nuer alleen voor eenen

fékeren gefetten tijt, ofte tot dat de fpokerije

meteé tegen-fweringe wert vernietight: het

welcke lob. Corafiui getuyght in Gafcognen

dickmaels te gefchiedcn . En daerom wert

vaftgeftelt , dat om die oorfake wille geen

houwelicken en werden vernietight, ten zy

fake fulcx dry geheele jaren achter den ande-

ren hadde geduert : in weicken gevalle ( na-

demael men dan hout fulcx een geduerigh

gebreckte fullen welen) wert de fcheydin-

ghetoe-gefhen. c. Fraiernitaiis >& ibi gbjf.

de frigid. & malef. Cotaf. num. 22. in arreft.

Tholof. Even-wel wat my belunght, foo fou-

de ick intwij (Fel ftellen, cfoockom fooda-

nige oorfakéhet houwelick kan gefcheyden

werden, dewijle fulcx alleen om overfpel

by Godes woort wert toe-gelaten.
' P h 1. Maer ghy en hebt met my noch

niet al gedaen , wed de Sophronifcé : met

vragen ( feydt ons fpreeck-woort ) wort men
wijs, maer onweert- u befcheydentheyt( ver-

trouwe ick ) fal my de ónweerdigheyt af-

houdé, en de wijfheyt late coe-komé: en daer

op derf ick u noch defe vrage doen , hoe dat

een kint in overfpel geteelt, en uyt overfpel

geboren , kan verftaen werden als wettigh

erfgenaem te wefen in fyns vaders naer-gela-

ten goederen.

S o p h. De vrage is wel gedaen, en 't en

verveelt my niet u daer op in 't korte te be-

richten , hoe-wel datter veel toe gefeyt fou-

de konnen werden, weet dan , dat het kint in

defen geroert wort verftaen wettigh te we-

fen, uyt redenen dat demoedei ter goeder

trouwen in alles hadde gegaen , meynende

het felve kint eerlick van haren man , en niet

vaneenbouf, t'ontfangen: zijnde de.rech-

ten foo goedertieren ten acnfiene van de kin-

deren , dat cie lclve op de goede trouwe van

een van de ouders de kinderen voor wettigh

aen-nemen . Vid. amotat* Corafi} in arrejt.

Tholof. num. fA & ?S.

Phi. Ick hebbe (naemy dunckt) inde

rechten gelefen, dat mgevallc een vrouwe

een. Have quamc te trouwen , meynende den

felven een vry peribon te welen ( de fake on-

£ D - G E H E V ^ r enVOor

deckt werdende ) de kinas
?

tigh gehouden te moeter1

v
der g

{

.

fchier voor geen nienfd*
£ rmoch^

kent , geenhou^^^^
tegaen^^aerinallean^S ngedfv%
fake voor de kihderé een bdfo^e

ingevalle een priefter fig i«* ,ge

J
-

te begeven, de vrouwe
van i> *

houwelick gewonnen f\^de^c *>
ftaen wettige ende%^S^^
want om eé kint onwettig» qua*.?>

tenbeyde vaderen.^JÖf>W

P h 1. Soo kan dan een
| ,

een vreemt man fiapen

doen,enkinderêteelendie ^
baiberden en zijn . . fe

gbt > ^r-

Phiiogame , om rcdcnf ,
JS^ eer Zfr

Phi. Maer is fulcx
it5
n*'

e

dcre ^rfake j te weten ,
vc

^ ^
de vrucht den buyckvolg* e p
Soph. Nietf^vJ^A

toe wil ick u een 6kc^ldc^e

n
V

laerwy nu van grfp«*€0 * /' \»

lienfult ghy konnen li^
ft

,fl Jo$

0*

daer

dien

inm duidanige ïaKt» j
c v

i ïb#

methaer evgen ^.^iot^ü
eneven-weï wettigekinf'^B^

fprecckt.SophromfS^eerf» >
met grijpen, ofte ïcK

hooien verhalen . Li' V'l'1

Soph. Wel hoor

*») verfbehc op eenJLjd^^C
man van 1W* deD

Jy

V

£$<^
was) haer

v
in 't bedde ^J^gJtóS

len doen : C«^«g^^MVJ
doen en konde ,

vermits i
l0

jce ^
P,,™ onderlinge <^**5Ji*S
den anderen heusf»

tr0"V

fe
vde 'VV

druckte hem nader, c
uvVe

e" '
,

c
-

fvn vrouwe hem geen tf0 ^
dende , hy van Be^f«l««WS
haer fulcx doen: e. ^egedf>t.
ten , feyde fy , ick "d u^S^l
rijck koop-man geven ."^z 11 0

fchijn depreuve van-

tiet

He

te
tï

,<» fit

5

l

s
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\

.!
Mc hiïpe Be

Sfïfe van 8ro°te ghft-

^^^ Ŵat dunckt u tie-

s

r
*i."y

0
ÓVe«Pel?

H
• Soo

my
ü
ick me

> ne dat
i
ac

•

»e]ft7 ^ortepr,
~""VA

5 cn m '

c voor^aen-

Sft Sfte n
"

'tHaer ofiw" "Vt die

Z
e
«* sny h« oock voor wettjgh

nckt dat daer aen niet tefew»

S!tls c!S en 1** y
erftélt in vreem-

Nlf
K

Maer
Vrouvve verftrickte

.

S> opde
vr

°
'P d«foodanige gevallen

uV/00 Cel ,

enen kiujner-en te

« •
ge'ijcU

C
^
cm >' verftaente heb-

>%l VaI m onfen tijt gefchietH tj
ldus ?a" fchult hadde, en de

tw pp^efeüj en Grumilde twee
- > 'oo trout Brmdint met\No

met Din»nto, twee voor-

^G'^enr? met twee uvt-munten-

iN»T bev*r,
is drié jaren ghe-

iSJf^eon an gewaer te werden.

fV>>Cf" fA Vdelheyt vallen
^i.;oD„..jort v«r«rhn'ir ™ Haer ont-

L tH,

e
^°Penbaei t fulex aen Bron-

en ver-

\ ^tv/^e'beo
uaeit lultx aen hran'

O 1'*Nckr ï
yten t>famen> dat Gr«-

0' en ,7 tf-w,r
Chtiens fal ac» haer Iaten

van D«M«.acn 1W«-

u"?* iÏ!611

5

om totfyn voor-nr-

CVK>oe
|"heel öü moefte Houden,

•tf 4 ft

rd an Gr"™^ vvert gefeyt

5 S \iL
rO lnvou

gen als gefevt is

l iSS^ Vlnc haerin het bedde

5 ^c|>ten»i«tfigh by defeive,

\ dc fau^reck was. Dc uyt,
I)n4n as> dat van

6 n *ïiaendc van een jongen

G c

G E H £ y M E N . 575

(bne moeder wert : invougen datfy opeene
nacht onder de gedaente van GrumihU dade-

lick verkreegh, datfy in drie geheele jaren

in haer eygen geftake> ende in het reyn hou-
welicx-bedde 3 niet .hadde vveté uyt te vverc-

ken . Ey_ llet's menfehen verdorventheyt

!

wel, heeft Vrocris ovcrfpel begaen met haren
eygen man dphalus, foo en kan Rodocles van
gelijcke fonde niet omfchuldig zijn, fchoon
Ey Brandine fyn echte wijf beiliep : en om
gelijcke redenen moet het kint , uyt dieby-
een-komfte geboren, verftaen werden een
wettigh kint te zijn , na mijn oordeel

.

P H i. Maerleet Gmmilde daer naegeen
aen-ftoot meer van Rodocles f

Soph. Men verhaelt my dat jae ; maer
dat fy hem daer naer in twijfifel hiel foo lange

tot hem de fonc was geboren, en doen open-
de hem Grumilde watter omme was gegaen:

enfedert wert gefeyt, dat B^docles henfftille

hielt ; alfoo hy uyt dat hem gefchiet was ten

vollen hadde geleert , dat al dit werek maer
in fmne-vlagen en inbeeldinge beftaet : de-

wijle hy in de meyninge zijnde van Grumildi
te beflapen , fyn eygen vrouwe gebruyekte,,

en even dat vernuegen feyde gehadt te heb-
ben als of hy Grumilde inder daet in fyne
well uilen hadt genoten : gevende grooten
danck aen Grumilde , van hem , fonder haer

fchande , van fyn uytfinnigheyt te hebben
genefen

.

P H ï. Maer even-wel hoe foudtghyin
rechten vaft maken , dat Rodocles met Bran-
ding by dit geval overfpel foude hebben be-
gaen ff

Soph. De rechtf-geleerde ftelleneen
vrage voor in defer manieren : Of yemanc
(feggê fy )een juweel nam, metopfet 'tfelve

den eygenaert'ontvreemden : en of de felve

fulex merekende aen dé nemer fulex toeliet

,

meteen ftil voor-neme van hem het felve te

fchencken ; dc Rechten (eggen in fulex die-

verije begaen te wefen, raaer ter dier oorfake
geen vei volgh in rechten tegen hem gege-
ven te werden, flut putatftj invito domino
rem auingtre cum tarnen dominus velit , fur-
tum fait , inquit Vomponius

j fed tarnen furti

nonobligaiur
, fecundum Vlpianum. Vid. Mrod.

lib. 7. Ker. ludicat. tap. s.

P H i. Hoe ! kander dan een diefofdie-
verije v/efen daer niet geftolen en is ^

Soph. Evenioo gelijcker overfpel kan
gedaea werden fonder datter een oyerfpeel^

der gevonden wert

.

c c 3 Pm.

lilt
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Verscheyde Bed-gehe
574

P H I. Defe dingen zijn ganfeh felfaem ,

en boven dié mv geheel rou voor-komende ,

dien-volgende en (oude ick des niet vaft der-

ven befluyten , wat men hierin behoort te

gevoelen'. Maer fegh m y doch , ofeen man
nu eenigen tijt langh wel gheweeft , en ge-

i?ot van fyn vrouwe gehadt hebbende fooda-

öigenongefegentheyt overquam , fulcxdat

hy daer naer in drie jaren als ontmant ware ,

foude het oock dan de vrouwe vryftaen

fcheydinge te verfoecken?

So p h. Geenfins , Phüogamc-, want

hcthouwelick eenmael door gemeenfehap

van bedde beveftight zijnde, fchoon de man

dan foodanige ofte diergelijcke ongelegent-

heden over quamen
5

jae fchoon de man na-

derhant door (leekten , quetfure ofte ander-

fints quame te verliefen al wat aen hemman-
nelick is, de vrouwe en foude in dien gevalle

niet anders vermogen te doen , als een groo-

te plaefter van patiëntie te gebruyeken , om
alle haie jeughdigheden daer onder te dem-

pen en doen verfterven.. Coraf. annotat. ***

in arrefi. Tholof.

P H 1. Wiflèlick dat is een hart vonnis

tegens de vrouwen , weerde Sophronifc,e

:

moet dat alfoo voor vaft en orwerbrekelick

gehouden werden , na u gevoelend

S o p H. in trouwen jae , P.hilogame : en

daerom is het houwelick wel te recht een

onverbroké bant genaemt , foo wanneer het

felve eens fvn volle leden heeft gehadt ;
in-

vougen dat 'fchoon dan een man of vrouwe,

die dit al mede over komen kan ( Tam m-

feminas tjuam in viros hoe virus grafjari, tefta-

tur lAnanias de narura d&monum M>. 4. fed ta-

mtn frequent tus in viro<. Mart. Delrio difquif.

magie. Itb. 3. c. +. fett. S.) door eenigh geval

geen man ofvrouwe en bleve, echter fyluy-

den onderlinge man en vrouwe moeten blij-

ven . Het verheien van armen , van beenen

,

van oogen , jae van verftant en oordeel en

breecktgcen houwelick: en dien -volgende

oock mede niet het verliefen van die leden,

die eygendick tot het houwelick zijn die-

nende.

P a 1. Noch een vrage uyt defe gefchie-

denifle , weerde Sophronif^e : dat is , wat

behendigheden of grepen uytterlick geoor-

loft zijn, om aen een vrouwe te geraken,

en een ander een voordeel af te fien

.

Soph. Soo ghy dit verftaet , lieve Phi-

logame, van yemant'fyn vrouwe t'ontfetten,

ïbofal ick dadelick antwoorden, dat in die

prijfielicken zijn: 3is e

niet en deught , en «boom " Je

uvr-komfte en kan hebben-

vderaen te wijfen ^'öol^ffi
doen ganfeh

ende Jat de felve,^p

m
en i s>">

gefchiedenifTenyanoudee den
u

Ss met de handenjj&J^f*%&
andere dunckt mv ,f^L^^>
tonius eaCleopaoafcffB nlee«- ^»
is in delen gevalle : datnf>
door het felve is WfkeI^n Gfijrf
een manf-perfoon den and

(
, ^

af-handigh kan maken , f tf0f$. *
locken: maer datfulc* > ftelt , & ^
vromvenwertm'tvyeickg 0ng

'teen en 't ander
bedrogh '

p r» t ick wenicnte itiog
c

ren , als vvefende «n
n f̂oflen;,

e

endehoogh-verhevenP^merC^
volgende des te meer a *

di"h

.

een penne af-g
6

,ien t*yr

worden. Ickwd
b*J£,

.

omvanngelefen^^en ,o^i,^.
:

met^ee^genSre;
felv

?rde

J w'aL 1

verrichten daer g
e^V>

dewijle ghy recht te
,<

maeckt .offere^Jgff^g< r)

zijn om een hou»* c*
bed

e

n^
daer-opvvelvetgoets

n
iy h^Jc

den gebracht; foo Sfö 0^^
achter den anderé^^^^
gevallen die als hier to or e tt

-

ghe te geven: te e
„de

Lel van i*on*«^i
malle lief-kofe*

tu^ 1 ^^Kf
verdriet eyndigende bc^V^
nifla ende Sophon^'eI, „^V
de Romevnfcheh'ftg(reln

fonderlinge t&^t&tëèft/
voor-gevallen,

metW
£„ rfjo etB>

met erende be§^^^»JV
lefenendfitebedencke' JlenV»

der drie andere trou g

ton

s
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E R.
V
(
> Omj ,.

*v5 CHEïDE
C>n ; te7erhe

.« vandeeerftewacte

foteh
rt(J

«natrr
eten

'j
ecne daeri" nae-Se

-

C^eK,' 1,1 "«"veede is vervat een

C 'ck te vi*^
D U üSen voorftel om een

k?,Vallen T u
ebren

§en ' inonfcntijt^ fl-

deide WOrt Sewagh

r
Cnende ?,mer treck <en felven

VÜ Chie
t •

ln onfe eeuwen inder
de

°P fonTV6 famengenoughfaem^0^crlulgebcdnegcaé raken.-

Bed-gehe ym en. 5 7!

de het fhick va houwelicke ; het eene meer,

het andere min . Leeft dele ( foo het u be-

valt ) in mijn afwefen , en daer-op konnen
wy by gelegëtheyt wat nader rugge-fpraeck

houden , foo wy des luft mochten hebben.

P h i. Ick ben des wel te vreden, weerde
man , en gae van nu aen mv ftellen om defe

fes trou-gevallcn in u af-wéfen in te nemen >

om daer uyt ftofFe te rape van nieuwe onder-
handelinge

.

S o p h. Doet foo, Philogame , en vaerc

wel.

D E



17*

Siethier

vati Athtn.

Veipnof.lib.

cap. 12,

Hutarcb. in

ttta Anto-

nij, FlorJib.

.4. cap. //.

Dion. libro

si.Appian.

de Bello

farth. ér <k

Bell, ctvil

lib. /.

D E

Prachtige en dertele lief-koftnc

VAN
j

MARCVS ANTONI'
VELT-O VERSTE

VAN DE
R Q M E V N E Ni

E N

CLEOPATR
]\pninginne van Egypte m

Ls Brutus was gheve

vricntgeflagen» ^
Syn ruyters in hetfto*'

aerdenlagen ' «R-0
'*

En dat hetvrygebiet
v'1

neder viel, ^ uyt

Engafdcnlcftcnlo»^»

0

bange ziel >

Doen is hy , die het werek foo mocdigh had beg°
^

Doen is hy door een wijften vollen overvvonne^^
En dien een machtigh heir niet machtigh vvas

Heeft door een dertel oogh te gronde moe
ten v

Antonius verplicht aen menigh duy fent knccW - ^ ^

Die hem ten dienfte zijn om wonder uyt te ÏC
f^c \cf9

Socht geit aen alle kant , door hart en fneeg
^

Öm hun te mogen doen ,
gelijcker vvas

ge ;
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%crdP
', m

N T 0 N I V S, CLEOPATRA. Ui
C

^ienft
10

*
eu ftcIde"groote Iaften

,

Hy
q

C Van net heyr , en al de grage gaften

;

Hn
Vvae i

m Grlecken-lant , daer hy de fteden quelt

,

et vvas h
lmmer koomt daer gae" ny machtigh geit.

'e Uy
c e

CI
? °p-geleyt de njcken aen te tarten

,

Dies j,
1 n°ogen moet op Roomen nieten paften •

. Al v

' nyganfch beforght te brengen aen den dagh

r §in2h
^ t0t den kriiêh nem no°tyh vvefen magh

CtlCecL
m defcn "Je^ leyder fyner benden

,

^n m
een geeftigh man , na 't rijck Egypten fenden

,

l»
öie vin* r ,

°P den dienft met grootcn yver paft

,

e

Vel !

ngm
'
alsdattetis bevonden

t
en vya

Ijghf"bcnu,P aen Brutus heeft gefonden

,

D
Êtl

datk
Van den s"et , en van des keyfers bloet

,

^%zt j
nu ter £i

i c reden geven moet

:

van k

C~neerdaeght om afte moeten komen,

Ht ' aer bedrijfmagh kennis zijn genomen,

Q Vac byT naderhant fal kggen in beraet,

sX!e

n0rft te doen
» « haer te Üjden ftaet

.

van du nooghmoedigh daeen

,

7 k4

d

Veiftck

5

Cn in den Seeft ver,lagen ;

'V d
^fe m °mfche macnt

'
en haren ftrengen aert,

\ "Hy , di
lghmacl

£een vorft of k°ningh foaert

.

k^etV
°C haCr rPrack ' die c

l
uam haer angft te mereken,

W %.b ha

°eter ta

f

1 haer fvvacke finnen bereken
;

l

£N Be
^

j
G

^
laet bangc ^nnen va

i\
^ hè;!!"

droilfhey t op in uwe foete

V f4 vf
r VVacker °°3h '

haeï roo^-gelijcken mont

,

V Cflc r f T
00r een £eeft in haer verfeeelt fto nt

.

erfegc

aren,

jaren ;k Jll

0eer
^ "r 111 uvvcloete jaren ;H de

C

R
n 15 met vvrcee

, hy kent geen vinnigh bloet

,

^oomfche Staet een velt-flagh vvagen moet.
D d d d Dan
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Dan is hy bijfter fel \ hy fchij nt gelijck te rafen i

Soo haeft als in hec heir den horen.plagh te blafen >

Maer als de vyant light , of figh gevangen geert,

Dan is hy wederom de foetfte dieder leeft

.

V geeft , u heus gelaet , en ganfch bevallick vvcfen

Dat (al van ftonden aen fyn moedigh hert bcle

*

en

^t ^

lek vvetet voor gewis , foo ghy tot hem genaec

Daer is geen twijffel aen , u peys die is gemaec

Éy is van blijden aert , en lieft de jonge vrouwen >

Begeeft u onder hem , 't en fal u niet berouwen •

Een fris , en jeughdigh lijf dat is hem lief-getal
*,

Maer fchoonheyt met verftant bemint hy boven

Hier door is alle vrees uyt haren geeft geweken >

Sy laet haer (innen gaen ontrent haer oude treken >

Sy weet dat haer gelaet oock wijfe finnen ftee ^
Sy weet hoe fy wel eer met C^far heeft gefpe

e C '

Sy weet dat haer verftant is tTedert aen-gewaflen
>

En datf op dit gewoel niet eens en houft te paflen '

Sy tijd dan op de reys , verlien van alle ding'1 > ^ ^

Niet offe naer het recht , maer tot een feefte
^

Sy weet aen al het werek den rechten fvvier te §
e

^vCf]
*

Sy koomt den (achten ftroom van Cydnus af-gedre

Haer fchip is na de kunft en wonder net gebout
>

Al vvaer het' ooge valt daer (iet men enckel &°
uC '

De wimpels zijn damaft > die van de ftengen vlog

Het roey-:uygh al gelijck met (ïlver overtogen>
^

De feylen purper-root , het fchoonfte dat m^1

De lucht met reuck gevult > in plaetfè van den v

De kabels zijn gekrolt foo geeftigh alflc mocht^1 >

En al het ftaende want van fijd' en gout gevloC
*l

rC
\cc>

Het roer vol beelde-werek van groen en (cï^° ^ %

En nymphen ,
geeftigh volck , die reyen op



Peroeyer ••

^oenf,
S ZlJn Se9iert niet groene myrte-kranffen

,

V
Vant

aerdi8h fciliP ais °P hct vvater <knflen 5

Of
t

1 n°yt en %h men riem ofop ofneder gaen

,

Vv°rt al na de kunft en op de maec gedaen

.

ïet^ e koningin daer hoort men foete kelen

,

fy*er^ men op de fluy t en op den horen fpelen

,

h ^1 t°°
rt men maren~klanck en ander foet gcluyt

,

|y

Ct
ttj
ae j*

1611 veeltij ts doet ontrent een jonge bruyt .
•

'C

^iin ' op-geciert met wonder Ichoone rocken

,

om herten aen te locken

,

C'
ieO n̂C^C ]ac^z ^ kchtjens henen zeylt.

^ielen

U
^ C ^et 'ant komen aen de ftranden

,

°ver-hoop , en brengen offeranden

,

Dddd i En
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En riepen wellekom met foo een bly gerucht*

Als ofïèr Venus felfs qmni dalen uyt de lucht

.

Daer komt een fachtc lucht als voren uyt gevaren >

Daer ftijght een Toeten reuck te midden uyt de baren >

En vult de ganfche kuft 5 dat noyt en is gefchiet %

Soo dat en oogh , en neus , en oir

Me-vrou heeft boven-al ganfch heerlick laten inakf
1

Een throon naer eyfch ge^iert met enckel goude~ja

Daer (at in vollen glans daer fat het aerdigh beelt>

Terwijl om haren ftoel eenkleyn gefe

Te weten , menigh kint gekleet als Venus jongen >

V Vanneer het in de Mey komt geeftigh uyt-gefp r°nS

;
En treft een jonge maeght . en fict > in defen ftant

Soo koomt de gulde bercq gevaren acn

Maer t\ vijl de foete jeught en al de maeghden f°nge ^ .

Soo koomt het nieufgier volck in hacften aen-geu
1 v

Een yde'r is beluft het (chou-fpel acn te (ien >

En wieder komen magh , en vvatter fal gc^c
f ',

tCp,

Geen man bleefop het hof, geen vrouwen op de r

Soo dat de Roomfche vorft daer eenfaem vvort
g^

Oock fchoon hy befigh is , en in de vierfchaer u
lt >

' Soo bijfter is het volck met kiften op-gevat.

Dan hy liet metter daet de nieuwe Venus vveten >

Of fy met haer gcvolgh by hem wou komen eten •

Sy gaeter tegen aen , en > beter nu gemoet

,

Sent fiucx een edelman die haren rechter groet?

Die haren rechter noot. De vorft laet hem gerc£ê

Al kan hy dit bedrijfmet reden vveder-leggen \

oHtb^
C '

Hy toont fyn heufchen aert , hv vvort van haer

Wan
Hy vint een groot beflagh daer in het ooge dv '

}

•

?mt fchoon fy metter haeft aldaer was aen-geK n .

En noch tot haer verblijfgeen plaets en had genoJ

i
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S
°°isdeS n-

° L E
,

0 P A T R A.

k Öatfy
niet-te-min haer macltijt foo bereyt

,

?
e

,ichtL
niCt VOort en brenghc als uyt een fneeeh beleyt

.

\ beÏÏ
eve«-relfs , die in de kamer hingen

,

£ijn die

en na de kunft en diergclijcke dingen

,

n^ lee

erCn Uyt ^CC VV0UI:

;

^at ïöenin den brant

^oft V

U> CCn crocodijl> eenbeir, oftijger vanc.

^ Vee
lde h

acn~êcc^ ^oor hon^erc nette knechten

,

^Vvat 5
vvi

ï
s

>
en veelderley gerechten

.

p ^ die
^ koomt (Jat neek cen diepen fin

,

K
C

Wl f
1 bekeeck dle%her vvonders in

,

dat '
verck beftont in goude vaten

,

A
^

geeft

1
r

f
e^oven dat «och fteenen in gewrocht,

D^'iiiis

lg a%emaeIt en wonder dier gekocht

.

k
^rt[ V

J Veroaeft van foo veel fchoone dingen >

?cy
t^

°or °°gen ftaen en fynen geeft bevingen

,

^is a| j

1 een ftillen mom; Geeft dit Egypten-lant ?

h
a

^al
kinder-vverck wat ick ce Roomen vant

.

%tfc
jj

aerd»gh tuygh waer uyt men had gedroncken

N^alf P
r
Chtigh VVi^ hacr gaften vvccn-gercnonckeni

^ Vv
afT

1C noon caPiic >
cn menigh ander kleet,

jj ?Pdeti
Ctnet

ge fticktcnuytermaten breet.

,S^d
naeften da&h ' aIs vveder al de gaften

s
vVaf?

den difch cn als te voren braften
»A v

*er nieu cieraet dat aen de muren hingh

,

C c
ftfe

andcr ^°ut vvau
*

er a^c dingh.

' ^ Va

V

^
ederoni ten vollen wech-gegeven

,

r?Hon l
den nooP naer niec en is gebleven

.

(|K r

r
bccllten by »

cn menigh edel peert

Cjtio
c k

1etfcboon gewaetgeheelcfchatten weert.

H R
Jndermael tot drie verfcheyde dagen

,

^oomfche jeught en al de gaften lagen

D d d d 3 Dat
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Dat noyt en is gefien . maer fy en achtet niet >

Gelijck men aen haer doen en al haer vvefen
liet •

Cleopatra , geleert in al de loofe grepen

,

Die vorften machtigh zijn in luften vvech te flepen >

Onthaelt de Roomfche jeught met alle leckerny

>

En fêteer op het lefl haer eygen tonge by

.

Sy had een rappe ziel > en duyfent loofe treken >

Sy kon haer (neegh gepeys in feven talen (preken

.

Sy had een ftil vergif en lock-aes in den mont

,

Soo dat men herten-luft in hare lippen vont

.

Sy konde met een vvenck geftoorde (innen breken >

Sy konde met een lonck een killighhertontfteken,

Sy konde met een lach , of door een Coct ëc
j

Doen vloeyen als een beeck vanenckel honig"" i

Hoe gaet in dit gewoel , hoe gaet de jonckheyt vvey

Wat rijftcr voor een fpel ontrent de fijde fpreyen^

Geen vrij (ter flaept alleen , geen maeght en vve B

Het gcyl Egypten-lantenRoome vvortgep^
rt

^tl)

Sy ftreelt den jongen vorfl: met duyfent foete vvoo

Die hem tot aen het mergh, tot in de ziel bekoorde^cCl
iV

SyfprackGriecx, Rooms, Hebreeus, of *n ^
En vvatf in vvefen bracht dat .ftreckte tot vétt*1

Sy fprack gewapent jock , fy gaf hem foete nC?
C

ê
nCfl

'

Sy boord* hem door den neus > hoe feer hy vvas ^
Wat (preuck öytgeeftigh luyt , ofop de liefde}

Daer mede fpeelt het wijf, en troutelc haren*-,

Sy trock tot haer gebruyek het puyck van alle ta e >

En watcer yomant kan uyt fnege boecken halen •

^

Geen woort is fonder zout , daer fteken ange ls

jc i#'

Soo dat haer boefem fchecn een vvo.on-p^ct$

De vorft die fat verbaeft > fyn geeft is op-getog
en

>

^
En heeft het (bet fenijn allencxen in-gefogen >
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tyisnW ,

C L E ° P A T R A. ,8 3

b Hy doer l
7 VVaS

' hy is °^ °yëcn niet
>

cerft

VVat

L
hem het vleefch cn vvat de luft gebiet

.

k
°ooir t

eC
L

vvas die koomt om eyfch te maken

,

öicbiH
,

ebanck cnpleycfyn eyge faken,

Vy
t

° aJIe vlijt , dat fy het foet gefchil
ie
t) ^

ëunlte buyten recht ten de bren n vviL

^Wo n°ytbcfvveeck voor leet en harde vlagen

,

De
Vvn

Cn

,

enel
' geen Iuft of vveelde dragen J

h^ ^ien
'

ftllie nachc J de tocnten van de jcughc

,

iï 'tik ee^
11 "lrnrnermeer tot fpooren van de deught

.

k
ia eenr is die VV°rt

' Cylacs

!

gevangen »

^etin
r

^n flagn > ™er door gebloofde wangen

:

S„
'ecdo

Cn
ï gevecnt > macr door een foet gelaet

:

b /
C machtiSh hcir » maer door een hooffche praet.

C

Wt
in r ^cnoot '

by nem vvel ce r gckorcn

,

7 Val
t K

1

£cmoet nacr
Plaets aJree verloren •

&i V vie

ctïl

L
Uy 1 het breyn >

f
y gaet hem L,y c dcn Cm *

WhL ?
vaIde scyle koning«n

-

'

b Val
t h £cmoet nacr

Plaets aJree verloren
j

J?VW 7 ' het
,

breyn » ga^ hem uy
t den

>k r c,
t h

VclvaI de gcyle koningin

.

%
cft

cm m den geeft , die fvveeft in fyn gedachten

,

h^thJr^?
heC ll^°0ck dlckmaclganfche nachten ;

b
?
> datf

7 !°ndcr ruft geduerigh overleyt

,

\% hc f gcftreelc en hoe te ziJ» gevleyt

.

iiyr

nu
§edaen 5 fyn onvertfieghde knechten

,

|>alZ.
e
yger aert genegen om te vechten

,

VVnt i
Vcrftompt. Wanneer een velt-heer mak,

\ te
yft h ^et ^elr ln ^ey'e ^uypen va^c

*

5^ete

et vvcelighpaer naer Alcxanderijen
;

uer
is m

0f) Ccn nieu al weder op een vrijen

,

N > . '
Cn ^-gelaten mal

,

\ QHe beduchc vvat luft men plegen lal

.

'e
*Ute

*
*Vat bejagh

, wat ongevvoone vonden
an

.
de luft van nieus te plegen ftonden

,

Die
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Die werdén hier gefocht en neerftigh overdacht

,

Die werden hier gepleeght en in het fpeigebracW'

De lieden foecken vreught , onfeker wade willen >

En quiften rijeken felfs in noy t bedachte grillen :
j
^

Geen moeyten zijn te groot , geen koft en is te
v

Ten dienftc van den buyck en van de gulle keel

.

Sy doen een groot beflagh en feeften toe-bereyden > ,

Tot anders geen gebruyek als voor haer lieve bey
,

Een yder pooght om ftrijc , te brengen aen den * b

Wat dier en felfaem is ofgeeftigh fchijnen nia£
ft

'

n }

Sy doen waer van wel eer de menfehen niet en Vvl

Sy gaen een wet-fpel aen om veel te mogen quiften 9

Sy kiefen rechters uy t , fy (lellen panden by >

Sy hangen prijfen op voor koft en leckerny •

Me-vrou gaet boven-al haer gullen hooghmoet xpo
^

Sy roemt op eenen tijt twee honden duyfcnt kro°

En vijftigh boven dat , wanneer het haer gev*11 '

Te (pillen over difch , als fy in weelde malt;
^

De vorft die hoortet aen , maer kan het niet be vin

Dat yemant op een mael een rijekdom fal ver^n(

êe (t

,

Maer fy ftelt in het werek de kracht van ^rC

^ft
jgh&

En brenght hem voor het oogh een wonder d
fl f

Maer wat de keucken fchaft enïcheen niet by tc k

Al wortoockmenighmael de tafel op-genoi^enj ^ct9

Wat fy te voorfchijn brenght , ofaen de g
a^c

.

n

De vorft blijft onvernueght , en hy en achtet n

Maer fy doet niet alleen den heeten dorft verdwU

Met foet en edel nat , met al de befte wijnen > ^
Met al dat vvijngaqrt geeft : maer des al nlCtyn t

Sy drinckt oock fcharten felfs en rijeke P
ecl

f vVan^^
Daer hingh een deftigh paer ontrent haer frifl^be

^ ^
Die niemant oy t en fagh als met een diep verlang



Invvate Win
C L E ° ? A T R A

'
iSs

Heil

r yjfter fchoon en uytermaten groot

,

^ decf c
ôn<^cr meer

> een peerel vvough een loot

.

^fluCx
" v der een van haer paruyck genomen,

Dar o
Vlnnigh fuer op tafel laten komen

,

En (f
°? c koningin in fekeraerdigh das

,

zee-gewas.

^ ' êr a°ir[

ĉnoon juweel : en doen het was entbonden,

Ditw
S niCt a^s *~uvvcr nat gevonden

:

En
'

t
_, . f Wijngemenght

, en tot een dranck ^emaeckt,

Naer e

1Jt hun door dc kcel > eel' dat het yemant ïmaeckt

.

^nioh"
g

!

looten rcnac Uv

c

Pmcnc aIJeen verüonden

,

Hoe^
ln n£C laot niet meer en werc gevonden,

u S
0o verFr Cn^ nict een en is Dekent »

V^^et
k *°n nacr gulden wagen ment.

11

°ock
met

8enough • Cy , door verwoede finnen

,

S
V ta (|. ,

6en tvveeden dronck van nieuwen aen beginnen,

j
uie f

e pccrel aen die haer noch over-bleef

,

A t a|
even doen al med' haer vonnis fchreef

,

HeJ,
eaer°meenbitfigh water brengen

;

^lcho

aei

^

ecncers zlJn en wilient nietgehengen

:

H H D°
n
i ^ de VOrft in 'C

*P
illen Duytcn maet,

$ ^gef ^ e ĉer niet gu^en 0verdaet

.

fytijfl.
j^

ck verbaeft van datter is begonnen

,

A
y ^fth

rm°ediSn nert
>
en geefcet haergewonnen

;

\l e
cnio5!

Cr rooden m°nt
,
die meer verduiden kan

M ^
> eA macntigh heir en menigh duyfent man

.

verbid
: fy laetde peerelblijven»

l,ckevvel haer rancken niet te drijven
j

\l K>n .

'

ck als cerft
* gingh haer ouden g^gh

,

^Vin \p
indcl"ftgchcclc jaren langh.

ree/!
dlngh den jongen vorft behagen

;

n
y op het wilt

,
fy was gefint te jagen

,

E e e e Of
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Of wil hy met den valck gaen vliegen in het ve t

,

En fy cn haer gevolgh dat ifler na geftelt

.

Als hy ter bane rent en oeffent foo de leden

,

Sy krijght een flucxen hengft en koomter by gefC

Indien hy met den boogh de wilde gey ten ĉhl^r ni;c.

Sy doet het eygen vverck,envvijcktden velt-

^
Oftoont hy figh geneyght den ringh te willen fte

Sy is met hem gefint een lans te komen breken

;

Oock dat is haer bedrijf: en al het ridder-fpd

Dat vought haer na de kunft en uytermaten vvc •

Indien hy mommen wil > en geeft hem om te ma

Sy laet het apen-fjpel haer mede wel gevallen

:

Of woelt hy door de ftadt in onbekent gevvaet

,

Me-vrou ontfiethaer niet te drillen achter ft

Of wil hy mee befcheyt van groote dingen ^^^eiv'
Sy brenght haer vonden in , en vry mee gaeüWC 1 ^cu

En fchoon men wijfheyt pleeght te midden m ^

.

Oock daer is niet te doen dat haer niet wel en

Of fooderoytgefantfynaf-fcheytis te geven,

Sy toont haer geeftigh breyn > en hoefe vveet te lc

^ ^

Sy doet haer eygen vvoort oock in de vreernftc
j §

En daer en koomt geen tolck ontrent de gtude
^

Al wat de vorft beftaet in danflen ,
loopen ,

fprlD£

Sy brenght en geeft en lijf bequaem tot a

Al wat hy metter hant en door het breyn g
cru
\ :

Daer ifle veerdigh by , en fchijnter toe gc^aeC
^

Hy vont figh eens gefint , nu moede van de vale ^

.

Om met een hengel-roe den vifch te gaen verlcn •

,

Maer wat de vorft beftont het was geduerig ^
Wat aes dat hy gebruyekt hy kreegh niet ccn

aJ^0'

Maer ftracx foo vveet de prins een viflcher uyt & p
Die even in het diep lyn hangel quam genaken s
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Ecu

Cr CCn ^^cyncn l$ troc^ met den houck
En oj

n
!

n
y 1

> een kleynen fteur y ofwel een grooten fnouck
S°ntflu

vonc^er breet. Sydiehetquam temercken,

Oj

C* een duycker uyt , die vvifter op te vvercken

,

^ t0C aen ^ct acs van haren Vï*icnt te gaen

,

£n^ ^
n

^cr ^n^er hacft een droogen harinck aen

.

^0o(
Ou

C

.

c^one vangh vvert uyt den (broom getogen

,

\[^r ^ 1 k°°£> gevolgh al wat haer kelen mogen ;

Nj
a^

i

y Sen^eckt den vorft met eenen hooffchen kus *

^ijti
he^?

en y^cr fvveegh begon haer reden dus :

,

^et ^ genough
> ey laet het viflen blijven

,

Van .

1 nacr mijn begrijp , al beter handel drijven ;

w^dat
Cri

^c^en
> machtigh vorft, gelijck het u betaemt,

l
^ t y

^,
a^a^g^ vverek en vvaerje noyt befchaemt

.

^ct

Vljl
dertcl volck aldus te (amen (peelde,

$o0 j
Ctl

'°flcn toom haer gaven aen de weelde

,

$ ^er r

aeyt
^ct^ S^uc^ fy

n ongeftadigh rat

,

/^ chtef^
CCn 8loote CVV1^ te Roomen in de ffadt

:

Hr
0ej

ed-genoot die was alree verdreven

,

öc h
er even-felfs die moet hem buyten geven :

D da
^oven ^ar 2Ü n dapper in het vele

,

f/
v
°tft

at
^uP^ratcs fclfs nu lagh in haer gevvelt

.

HcJ0
°P Uitgeval als uyt den llaep omfprongen

,

Hy
ne

r Ccu beter forgh fyn tochten in-gedvvongen
;

(sj ^r|
ac

e

V^
c de vvapens aen , verandert fyn gepeys

,

ct dertel wijf, en geeft hem op de rcys.

^cf
c

-°P fyrtgebiet twee honden flucxe fchepen
,

M
acr p

groten ernftdc (aken acn-gegrepen

:

CVft die ftcrf' en 1 fchcen eC
'

u

d

^%h 11
i
ck '

^ °r t ti

r°° vvaffet^ $OQX ai hec nwekigh rijck

.

Ven
lec c9^r eens , dat rinaeckt den Sraetgerufter

,

Vafter bant hy trout fyn outftc fufter

E e e e l O&a-
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O&avia genaemt , een uyrgelefen vrouw y

Een fpiegel in het lant , een peerel in de trouW •
.

Maer fchoon fy deughtfaem is > en datfe tvveemael
K

^

Noch vvo'rt haer echte vreught in korten tijtverhin
c '

De vorft treckt weder op , en heeft eengroote

En 't fchijnt dat fyn gemoet nae hooge dingen tra^
Maer doen hy weder quam ontrent deGriecfchep^

c

[

Hy fent Fronteius uy t > en laet de by-fit halen

;

Daer gaetet weder aen als op den ouden kerf>

Dewijl hy wederom haer eerfte plaets vervvert

.

Een keers wel eer gevlamt , al is haer brant gevveken
>

Genaecktfe maer het vier , haer licht dat fai ontfteken
•

-

- Het vocht nu wat gedoy t , foo 't eens bevrofen v^
V Vort met den eerften vorft foo hart gelijck een v

-

De prins doet op een nieu acn haer fyn liefde blijde,
fjj

c
#0'

Hy fchenckt haer machtigh lant , jae ganfche ^°
nlD

J]C }

En fy baert wederom , jae twee van eender diac

Dat blaeft haer finnen op in ongevvoone praent •

Sy wil ai verder gaen , en vry al hooger roemen >

Sy wil het eerfte kint de fonne laten noemen

,

Vermits het was een fooir: het ander biet de

Siet , dus voedt haer de vrou door onbekende W<

Noch is haer moedigh breyn al hooger op-gerefen >

Sy wil van nu voortaengcen koninginne vvefen; u
Sy tracht door al het rijck > fy wenfcht te zijn g v

Gelijck men over-al de grootfte Goden doet

.

Sy rijft tot in de lucht > en laet haer Ifis hieten ,

Sy laet oock ofFer-bloet op haren autaer gieren

:

s
Godin ne ( roept het volck ) ghy zij t ons toeveï

Geeft fegen op het lant , en even vruchtbaer t&
'

Doch als hier van de faem te Roomen is
gekomen >

Soo is fyn vreemt bedrijf hem qualick af-genonien >
jsji



Niet eenfL-
CLEOPA TRA.

5 g9

Dathv r
ndenRaet aen vvien het wei bevalt

,

S hv v T quiftl
sh secft > en buv ten ecllte malc

•

Jet

VU cvcn-vvel fyn loffe daet verfchoonen

,

Hy (• ƒroot gefchenck bequame reden toonen

:

. Nietj^
i

* dac de gIans °*"eere van de ftadc

Sin jjc

het gout beftont of in een groote fchat

:

V
eer

•

ncmen felfs van groote koninghrijcken

,

Hy fe ?
mi^e gunft aen niemant oyt te vvijcken

.

k Niet
ii

C
' een °^ Prins van hooger aert

0^ fyn d f
C0 VVi^aJleen en dient te zi

Jn gepaert

.

f
°nen

gh huvs heeft vvi
i
dcr Liyc te ftrecken

,

bathy
°v

*j
r"*I en dochters op te wecken

:

b
Ve
Wts°iF

n voet aen aI dc vverelc Daec
>

j^y

f

0o
hv °ver~al van fyne vruchten laet.

^t$
actl j

Veer^en fchat niet toe en magh betrouwen

h
er

^at f

n Ĉ^oot a^een van weynigh fvvacke vrouwen;

H
°r k k

^°°ge ^am a^ vafter dient gefet

,

Adc

racnten van de jeught en gunfte van het bedt

.

p<k>or
C VVeC by Solon ccns ge^hreven,

n
V

°°r h
Cr CCnC Vr°U 3Cn Vcmanc vvert gegeven

,

Hvr
bov

Ct
.

Iecnre volck; niet voor een dapper helt,

0 1 dat Ij

s vvere,ts rcyck fyn ho°ge daden ftelt

.

KjSeer ,

rcu!es
>
van vvien hy is gekomen,

>
le

t
iiVt

eene maeght haer teere blom genomen

,

v c

tó r

0Llgure Iuft

;

maer om fyn edcl zaec

kVt <j

n °v er-al foo ver de fonne gaet

.

N fyn

e

j*
an te werck

: hy wil fyn fnoode vlecken

,

h ^ooni?
5 beIey C met fchi

^
n van reden deckcn

i

raet

,

V* 1
* fy ' ,

yn Semoet in haer verfegelt ftaet

.

S>

Cct
bae A° vrouvv van key fers bloet geboren

,

1 er
> deughtiaem, fchoon, van duyfent uyt-gekoré,

E e e e 3 Koomt
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Jt

Koomt aftot haren man , en bracht hem macWiK v

Om hem met nieuwen luft te brengen in het ve

Cleopatra verfien van duyfent loofe treken

,

Kan by hem even-ftaegh de (aken Coo beftekcn

,

Dat hy gelijck als eerft aen haer verflingert blijk >

En niet als enckel leet aen fyn gemael en fchrijft-

Hy iaet haer geenfins toe by hem te mogen komen >

Soo is fyn grilligh hooft met tochten in-genomen $

Met liften af-geleyt , met luften overheert J

Soo dat het deftigh wijfna Roomen weder kee \

Oock fonder hem te fien , ofeens te mogen fpreken 1

Soo is de ware tucht hem uy t de borft geweken •

Maer fy noch even-wel verlaet haer plichten
niet >

Hoe-wel fy klaer genough den loofèn handel
Üc

Sy blijft gelijckfe was , fy
blijft tot hem genegen >

Sy wil haer broeder felfs tot fyne gun ft bewegen

;

Sy houc den oorlogh op , tot hem de ganfcheW
Gelijck als vyant hout , en krachtigh tegen gp

c*
' ^

Auguftus , des gelaft , die gingh hem veerdigh
;

Hy treckt in hacften op , hy koomt tot bem"gcnav
c

Cf

Hy krijght een machtigh heir > en fchcpen op
dc

VVant 't is hen beyder wil te vechten op de ztC '

Maer tv vijl dat C^for werft veel duyfènt kloecke n

En heeft met alle kracht de finnen in-gefpannen

Om wel te mogen doen , foo jockt het dertel p

En niemant worter forgh in haren geeft gevva

Al watterboertenkan, of foete luft verwecken >

Dat gaet het weeligh volck tot haer gefellchap
tr

.

De ganfche werelt treurt vermits den bange 11

Maer dit aelvveerdigh paer dat is alleen verbnj c '

Het fchuym van al het lant , en duyfènt lichte g
a

Die niet en zijn gewoon als in het vet te taften

>



E O P A T R ADie f
c L

ontrent ; men hoorter geen verdriet

,

ler
fiet ^ nieuvve vrcughn en ftaegh een ander liet

.

me ,

ClJt genaeckt dat Cefar op de baren

Daej-j^
tcle

gar>£he vloot ge vveldigh uyt-gevaren

;

Daer
t

°ut het fpclen op , daer gaet den handel aen

,

U ^ina°
nt^ a

^
^let Vü ^ck genegen om te Aaen

.

&c?
l°ne S Cn vvi

^
^aer niec ver^^oonen >

Hetf^
000^ cven hierhaer moedigh herte toonen ;

k
!n dr

üc
L
Cn dat haer gemoet gelijck in alle dingh

,

ih^ ?a '

Vreu
Shc » in fchnck ' aen haren velt-heer hingh.

"^H
et
^PPer aen

:

maer tvvijl de gaften vochten,

t
yflet h°

n

,?

er CCn de &roote rchePen vlochten

,

k
n
tiitr^

CC

n
rtel vvl

J
rwreekt haer van den hoop

,

<J
V t ee

Ct ,C macht in hacften °P d« loop

.

hVn t

Cn
Jï^ aIleen

' maer c'fc%k groote kielen

h
e
flee

n
j

1 Cyf

"

ch 5 en duyfcnt rappe zieIen

b
e

af

C
met

;

vvanc dit vvas ^are v^ooc
*

tSrft
v

S adrt"rael met volle macht geboot

.

ti
Cn vv

0

lr
d"

8

evvaer > hy ü'et de fchepen feylen

,

?y fcKey 7
n herc nicc van haer laten deylen

;

en laet den grooten flagh

,

VfWtf
na de vrou vcerdigh als hy magh

.

f^tot
t

°° Vrcemden ftuck
fy
n leven oyt gevonden ?

Ai
etl rVv

nC
,

vn gem°ec aen haer te zijn gebonden

:

V f
y

d

a
treckt het vier mcc fo° ccn n̂elIen fpoec

,

|) %:: c Moedigh hert en al fyn krachten doet

.

k%
ft)g

n
.

mcttcr ^aet de rappe maets vertragen

,

h
3e%e/\

l

?
der haeft dc £anfche vlo°t geiWen

,

^kacyt
. O ! fchande vooreen vorft,

Hifi

Strijdt,
moedigh hert, wat
aemvverckgaetnaerder

fyn luiten dorft.

kan de velt-heer leggen

.

Dverleggen;

Hy
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Hy fit alleen en dut
, hy fuyl-oort langen tijt ,

Hy knaeght fyn innigh hert , en dat van enckcl \

^

Hy wil hem , foo het fchijnt , van alle menfchen
IcD 1

Hy wil in eenigh wout een eenfaem leven leyden

Maer fy, die kunften weet noch heden onbeken*^

Die heeft fyn treurigh hert van droufheyt ar-ge

Sy lockt hem weder ny t tot alderhaude luften >

Sy brenghc hem uy t de zee cn in haer eygen kullen >

Sy biet hem wederom het vet Egypten-latit >

En prent hem in de borft fyn ouden minne-brant

.

Maer liet Auguftus volght als met de ganfche leden >

Hy taft haergrenfen aen , hy wint haer vafte ^c(\°
fafc y

Hy treckt noch dieper in , en leyt hem voor de

Alvvaer het weeligh volck in luft en weelde
lat

.

Antonius ontvvaeckt van dit uytfinnigh mallen >

Is dickmael in de weer om deftigh uyt te vallen > ^fi
Hy toont fyn moedigh hert j maer 't is maer lo

Eylaes ! al wat hy doet en heeft niet om het lij
•

Een flangh aen wien de kop te morfei is getreden»

Die vvifpelt in het zant , die roert haer fvvacke le c
*

En geelfelt als het ftof \ maer 't is met haer g
eda

Haer vyant lachter om , en fiet het fpeeltjen^'[^
Soo gaet het met den vorft . Syn vloot en befte K

Die zijn na defen tijt onvvilligh om te vechten ;

Sy vinden hen verftelt als in den leften noot

»

Vermits hy maer alleen en vvorftek met de do

Daer gaetet over-kant , een yder fchijnt te beven >

En al wat hy vermagh aen C^far op te geven

.

Ach ! uiTeral vcrboft,de wijfte zijnbekacyy

Soo dat het ftuck verloopt en op een eynde
dr

,

Wat fil de velt-heer doen ! fyn breyn begint te r»
.

Hy valt in dwepery , fyn loffe finnen dwalen

.



Sict j
, CLEOPATRA.

Dan •J e

^
n menfch vervalt in druck en tegenfpoct

,

Hy
bccn

er altijt een die fchuldigh vvefen moet.

Dat
Clc0

ĉkcr in C en c konde wel gebeuren )

Dac f ^
trc tracht fyn vrientfchap afte (cheurèn

,

^et
^ y

00 voor haer felfs > als tot haers rijcx bchout

)

^atfy k
^ar flim verraet en loofe rancken brput

:

\f0()

ern vvü den doot mét fchandc laten (maken

,

Hy^
Cot

fyn verderf, haer pays te konnen maken

;

fc

C

^
lt dat hy het taft en als met oogen fiet y

;Vie
ij\ ( Waer binnens monts ) wat doet een hoere niet

\\r ^hacrA;- L-'a: i n

J95

c kan ^cPcn gronc » naer dimmen aert befchrijven
00 l°olen wijfvoor rancken niet bedrijven ?

, t)j
e

gelijckt een kolck ; en geen foo vvijfen man

!Sho
rechten eyfch haer gronden peylen kan

.

f
y hac°?

aerdi
Sh mcnfch » faI lck het bonnen denckcn

tylt r
r oeften vrient genegen is te krencken ?

> £ti^ Vy^ binder doen aen een die haer bemint,V en alle dingh in haer vermaken vint?

Vyh
,ce

n>aelvveerdigh hert : 'k en wil het niet gelooven

^hccf
C^Cn man van cere^ oerooven

;

I

**
a«r |

C
^root ên kert

>
tc grooCen üefde-branc

,

1 hoc L
1 §cui

ck: ick vvect
*

is aenmy verpant

.

e
'i
tot

VVe ên ma8^ 3 °f noe net k gelegen

,

\^ a

^
n hetmergh tot haer alleen genegen ;

qHo
0ft

'mrner zijn , het gaet geltjck het magh

,

£

C

°patra
de D^eecke doot oock nu voor oogen (agh

.

evvuft wat hy van haer gevoelde

,

?
nir

Ockt°
r CCn brant in ŷn

&edac^ten woelde

,

|\ r haer uy t fyn oogh ; vermits fy was bevreeft

^ hae
°nftuymi

^h hooft en ongeruften geeft

.

^bed"
flot met vveynigh kamer-maeghden

,

e<lroufden ftant benevens haer beklaeghden

,

F f f f Een



594 M. A N T O N I V S. ^
Een flot een deftigh vverck , daer fy haer beften ie

In ftiihey t op gebracht en in gefloten hadt

.

Met opfet ( foo men hout ) te branden alle dingen >

VVannecr tot haer bederfde faken qualick gingen

:

En onder dit bedrijf foo ftroy t men over-al >

Dat fy in bare ftont uyt enckei ongeval . ,

Veel meynden even doen , en vry tot haerder fchan '

Dat fy Peiufium een fleutel van den lande

,

Een haven op de zee , een ingangh van het rijcfc >

Aen C^far over-gaf, maer efter fonder blijck •

Dat fy in hope ftont den keyfèrom te fetten.

En door een foet gevley tot luften op te wetten

Een kunft by haer gepleeght oock vander joncK ;

Gelijck als fy wel eer aen C^far had gedaen •

Dat fy met haer gefïcht wift landen om te roeren >

En rijeken neder flaen , en oorlogh konde voeren ;

Dat fy door foete tael en door een rappe tongn r

Den geeft en hooge macht van alle prinsen dW v

Dat fy op defen voet haer faken had begonnen ,
ff

Het njck tot haer gebracht, haer broeder overvvofl

Dat fy op defen treek noch heden fïgh verliet >

En even haren pol en al het lant verriet

.

Maer offe dus verftont haer dingen aen te IeggeI1 >

Dan offet is een waen , een los , een ydei fèggen >

Dat laet ick heden daer als in het duyfter ftaen r

En wil nu tot befluyt van defen handel gaen •

Als hy nu fyn bederf op hem fagh neder komen >
:

Syn vrienden vveeh-geruckt , fyn fchepen af-gen
°

En datter vvert gelooft by hem en al het rijck >

Dat Cleopatre felfs nu was een droevigh lijck ;

p ,

Soo wort hy door verdriet tot wanhoop aen-gcd

En ftelt ten leften vaft niet meer te willen leven >



Het
. CLEOPATRA. J5J

l)at ^ f
01 enckel druck cn niet als ziel-verdriet

,

Hyfp y dc guWe fon , den fchoonen hemel liet

.

^rceckc dan Eros aen : O.troufte mijner knechten

,

^ ; ants machtigh heir wel eergewoon te vechten

,

öat .^
tfeckt nu eens het fweert op my ellendigh man

,

^°orft

lS meeften dienft die my gefchieden kan

.

Vy
ant

Ce

^t dit treurigh hert , ick lal 't een weldaet achten

,

1^
en ncb voortaen niet beter hier te wachten ;

DiCaj

cn Vo°r-al de doot , vermits Cy niet en leeft

^ knc L
VVatmy vermaeckt in haer befloten heeft

.

He^
C e^ec verbaeft van foo een harde reden

,

Hy f

Cen koude fchrick door al de ganfche leden

,

0&L
rCCc^t *n fyn gemoet , Ick dooden mijnen heer ï

w trOct? ^cmc ^s vo^c^ gcnengnt net nimmermeer

.

En
Va|
^ ï°ngc borft met alle macht gefteken

,

Ecfj
C er °p de zacl ; en na een drouf geluyt

,

H
! ^^

te,: yemant koomt
, gacthem het leven uyt

.

v t0o
°S ' dc vorft > gny toont de rechte wegen

,

Hy
&

nt met uvvc daet wat ick behoor te plegen j

h
S
°°

ift? ^Ct G^en v̂veert » cn naer een barden fteeck

rCr
ko ^y verAauc > cn naer een bedde weeck

.

° Vit)
t n

^

Ct ^rou%c în m haeften aen-gefchoten

,

Vo
Ct enc^c ^ Dl°et de kamer overgoten

.

b^s, hoewel tot aen de doot gevvont

,

^
' Vri^

^aer met ecn ûc 'lt; en I?lct een ^^cyc^en mont

:

ÏCrt
ni

C
c *s gedaen ; laet defen romp begraven

bie 8cminde ruft . Een van fyn licfftc flavcn

Vt^ cv

yt m vvederom , dat fy noch heden leeft

,

b
el^

d

flU tCr^ C ger°ndc leden ncefc
•

,l
lcfe d?an 3%c de vorft

,
my defe gunft verwerven

,

"aren.erm fal heden mogen fterven

.
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Dat is mijn letten vvcnfch . men doet als by g

e

Schoon dat het lefte bloet hem uyt de leden vÜeH

Men gingh van ftondcn aen tot aen het flot gcnakc
j

V Vaer in het deftigh wijf haer graf had laten ma
j

'

t

f

Men klopt daer aen de poort , men roepter°^J^t

.

Maer daer en is geen menfch die hem de deur o

De koningin beducht te worden overvallen

,

Hielt figh in ditgebouw als in beflote wallen

:

De poorten blijven toe , oock wieder kloppe
j} ^

Soo datter noy t een menfch een open deur en teg

^

Daer was een teenen korfmet koorden vaft g
c^

Daer in foo wert de vorft ten leften op-gevvonde vf0l
jV*

Totaenhethoogh vervvulf: daer figh de dro
uvV«

Hoe figh haer noot-lot ftelt , en waer het henen

Wat ifler nu te doen ? het gaeter op een klagen > .

Nadienfe geenen trooft , geen uyt-komft meer en
&^

Hy lagh daer in fyn bloet , en daer en quam van

Niet als een diepe fucht en als een flauwe fte 1*1 •

Dit was fyn lefte woort : lek hebbe fvvare flagcn

,

lek hebbe mijn verderf in ftilheyt konnen dragen

;

Maer doen my wert gefey t dat ghy niet meer
en

Heb iek van ftonden aen mijn leven niet ge'p*
c

lek heb een vinnigh fvveert in defe borft gefteken >

En fiet ! mijn leven-kracht die is alree geweken $

Maer dat en acht ick niet 3 mits ick in uvven fch°°

Op heden voelen magh de prangen van de doot-

Dat ick den leften fnick van dit cllendigh leven >

Dat ick mijn s'hertfèn-bloet aen u magh over-gc
^

e '

Nu flaet toch eens den arm om dit ellendigh
v cj

En geeft my noch een kus, het is de lefte reys >

Want fiet mijn geeft verhuyft . Sy koomt tot <

Maer t vvijlfy neder boegh, quam haer de ziele tCv
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Sy
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h
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S
yvv
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,
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n e
> oen ftont mct Ilcm te mógen fterven ;

Öan ^
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N C .f

Ct

i

lnen dat ^ct *Poock veel elders henen vlucht
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yfe
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Vve

y nigh volex , maer wel-vertroude lieden

,

h ^ lii °P c^ een koogen venftcr in j

rn4 p?'ftont verfpreyt door al het huyfgefin

.

N0 ft

harrnion die fagh de gaften komen

,

r0c

Van diepen angft ten hoöghften in-genömen j

Vv^y '° Vveerde vrouvv i Ölï iÖcl al gedaen

,

ptba
ef

ln s vvams macht, en moet te Roomengaen.

^ejj
ntJ ^ir gebouw? V flot dat is verraden

,

^ cy/
11

!

T%h volck met droufhey t overladen ,

j ittU
^C ^°0t

*
^C ^onin?'n verhoogh

,

|/5W
C aer reere ziel en bangen adem joügh

.

\
VV
°uvvK

Vlnni
S^ mes om haer verdriet tc wreken

,

kV Ce

c mt "er y 1 ib haren boefem (leken i

V'^ielV
30 C^irs vo^c^ een vvonder rappe gaft i

\
C

'^c I r
Cr tcercn arm en I

'

vvacké leden va ft

.

»<S
eSon dc i»*nr) princeife van deii lande J

f ^iïf??
ongemnck

, geen leet ofdrouve fchande,

Velt
he

eceke doot; Auguftus is te foet\
4

beek om in verdriet te fterven

,

f
et

fteir

1

U

bciiaeght van fync gunft verwerven

,

V^efr'
U
r
maer geruft

.
de koninginne fvvecgh,

y°pvve
iüo gtftclt dat fv ter neder feegh.

^Wc

lt metter daet aen'Cefor af-gefonden-, -

rt aengedient hoè alle faken ftonden :
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5?» Mi ANTONIVS.
: Hy inclt hem nacr het flot , begroet de drouve vr

Eö bid haer menighmael dat fy haer trooften vvoü- ^
Maer jilvvat C^far fprecckt en zijn macr hpoflchc vv

Die haer ( dés wel bevvuft ) in geenen deel bekoor

Dies bleefhaer eerftc forgh > haer ziel is ongeuit >

En in een ftaegh gewoel /en buyten alle luft-

Of fchoon de ftille nacht komt over haer gefegen*

Sy vvort noch even-wel totflapen niet genegen >

Sy woelt in haen gepeys van alle vreught ontbied

*

En fy en yint geen trooft als in de bleecke doot-

Sy had een lange wijl nu laten onderfoecken >

VVt reden , uy t de daet 3 en uyt verfcheyde boeckefl
>

^

Hoe dat men alder-facbts kan fcheyden uyt het v 7

Wanneer men befigh is ontrent de lefte reys •

Sy hadde boven dien voor defen menigh-vverven

Veel flaven om-gebracht , veel menfehen laten ite

Door adders > felfaem kruyt , ofander llim fcnl)n,

Om van de fachtfte doot bevvuft te mogen ziJn ' ^
Maer fchoon men yemant fmoort in roock of diep

Oftapthetleyen.af door bloet en ader-lacen > i

Cf

Daer yvas geen ander doot die haer bequamer 1

c ,

Als door.een gladde flanghte werden om-geb

Sy laet dan uyt het wout, ofuyt dc naefte dalen >

Sy laet tot haer gebruyek een feilen afpick halen > fru

Die wert h^gr van een boer , tc midden door
fo'

Die vver
:
thaer in een korfmet freuyten t°e-g

En of fchopn aen de man het rot beftont te vragen
•>

V Vat aen de koningin hem is gelaft te dragen > $ ,

De vrient is niet verftelt , hy toont het fchoon g
^

Gelijck het lagh bedenkt met kruyt en. edel g
raS

Hy toonet niet alleen y hy bietet aen de gaften > ,

.

f
$

Maer nicmantonderneemt de freuyten aen te ta



bi
C L E O P A T R A.

Die ? ?y
onge™oeyt . men leyt den huyfman in

,

?
ydoet J l ,

m
°P de zael en voor dc koningin

.

yWeck
J 7 i hy nCyght bem mct dc Ieden '

Sy^ ,

c
£cen hooffchc tael , maer onbeveynfdc reden

s

^*ctdc
,

cuyten aen 3 en roeix ncc cdel kruy c
>

7Vy
ert

Cs a* niet-te-min daer quam geen adder uyc

.

rtt% f

^

ect gevvaer

:

dit heefifc vreemc gevonden

,

Sy
t

nctherwas de flangh te zijn gelbnden

;

b ^&£>h K
Vat naerder toc » en Iicnt een vijgen-blac

,

qH0X °e vree™ het beeft daer in gedoken Ca .

*k b0g; |
lerm n«* oogh , een huyt met roode plecken ,

^drilrf r
01 feni

^
n dle Iiem dc canden dccken

,

Vv °° fpta tr

7

ackc IOngh
*

Als^ den addcr%n
»

^^^elonderfchrick en met een (beten lagh

:

vVt

Z1

P
C daer

"
lck vvacntemet verlangen

,

tVm0
heden felfs aen defen ho&m hangen

5

Vv%k
Ct tC ^C êr uyr Scnc ĉn mijnen druck

,

k en d

0 be^uyt van a^ miJ
n °ngeluck

.

n tlJC tC VVCrck
' vvaerom fo° ftil gereten >

rD°

VVat ick magil Van u tc zi
i
n gebeten

.

r%ec

u krachten in , en ftort u fvvart fenijn
t

S

h^Wk haet dat faI my vvcIdaet zi
J
n

•

X

Cenf
eke

7*
'

V°°r de doot
' § is mi

j
ns nertens wenfehen,

/
ls ccnva ' Cen Vvegtl voor alle menfchen

,

voor die in droufheyt leeft

,

Vft
e
ckc T

C

,

aert^he dal geen vreughde meer en heeft

.

S\n v
°yen erm

• hy plagh hier in te ruften

fch° u
1 gafaCn mi

^
n verdvvacldc luften

;

\V fOect

Ct 1

U

VÊrgif
>
koom fchlet

>
cy lievc fchl«

V Ccn vv
§Cen vermaeck

>

'

k en achtegecn verdriet

.

^den j>

°0n
~P,aets 2iin van u vernijnde viecken

>

^oomfchen vorft tot vreughde plagh te ftrecken

,

Het
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6oo M. A N T O N I V S.

Het lit , het cygen lit dat qualick heeft gedaen j

Dat moet in dit geval de ftraffe niet onrgaen.

Wel aen dan vvacker dier , cn fpaert geen teere Ie"

Ghy vvaerter toe verfocht en vvorter toe gebeden >

En fiet geen fchoonheyt aen als ghy u fvvadder tt° ^

,

Maer , wat ick bidden magh , foo maeckt de pijnC

* Ick heb tot nu geleeft , en mijn gefvvinde jaren

Die zijn gelijck een roock in haeften vvech-gev3
rc

^
Mijn rijt is nu volent . ick had een machtigh ti)c 9

Soo dat ick niet een prins in volle macht en vvijc

Geluckigh vvaer ick noch , geluckigh boven-fltftcn
'

Had my de Roomfche prachein vrede konnenlatco
i

Nü koomt de vvreede doot en fnijt mijn leven * *

Mijn loop die is volbracht , ick fnelle naer 0$^
Nu koom hier/kleyne jeught, koom hier mijn )°^v

Daer is voor u geen tijt om vreught te mogen rap

Och ofmijn ongeval een eyndc mochte zijn

Van u verdrietigh leet , en onverdiende pijn •

En dunckt niet datje zijt van prinsen her-gekotf^
11 '

Eylaes ! ons droufgeval dat heefcet al genomen • ^
Een wonder groot beOagh, en meer als ccncJf on .

Die was voor u bereyt , en ilont u wondert
Nu iflet al verkeert , en t kan u licht gefchieden fav

Dat ghy geen machtigh volck , maer fchapen fuk S

Dat ghy fult herders zijn en leven in het vvoi^>
^

Daer niemant als met fvveet fyn leven onde**

Hoe dat het vvefen fal
,
ey leert de felle flagen >

Ey leert in foet gedult u fvvare laften dragen ; c \ .

j

Daer koomt oock metter tij reen eynde vang^j^
Ach ! neemt den leften kus , en vaert voor cc

^ chi&'

En ghy , ó weerde vrient
3 ontfanght mijn le#e

fri&'^fr

En wilt van mijn voortaen geen ander dienft<*
vv

X

X
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^°ckan- U
^ c u r a i k a.

1^ ^
lck ecrc doen die aen een prins gefchiet ?

lckb
cn

C
^ Voortaen , eylaes » ick ben mijn eygen niet

,

^ f do

n 11 ^°oms gevvelc , ick ben, eylaes i gevangen,

HijnT^ na de doot macr des tc mccr Verlangen ;
lchaem vvert bevvaert , mijn vryheyt heeft gedaen

,

^en aij

0?^ n*et °P mii
n ^or^

»

niet °P mi
i
n nerte uaen.

\ vrc

a

£Cen Rocken hairs uy t defen fchedel trecken

,

Doc^ ( Sctyck men feyt ) men vreeft voor kale plecken
;

Daer ;

n
/
Ct:

,

0mmijné c'vvil , maerom de Roomfche pracht

,

h "Vvilr
C menfch nu lange ken verwacht

.

^vil
° macntign vorft ) men wil ons heden fcheyden,

,y
fchande doen en in triumphe leyden

;

Lt

^etl
fch

1

^7 ^3tCn ^en a^s en vvcct n*ec vvat *

, een eecks-maer in de ftadt

.

^tivyjl
VVat nc^

9 m*i
n ĉnat

>
mijn rijeke kroonen

,

Maer^ tot een fpot aen al de vverelt toonen ;

lS tïiv

3t

r*
^ voorvvaer

fyn ^even noyt gefchien

,

t: v

Cn
8een men^h tot fmaet gclevert fien

.

h%m
an cdeI zae * en tot de kroon geboren

,

I(Hetl

Jn °Udcrs aen cn neb ick niet verloren

;

V

lck |j

Van-Ninus huys , ick ben van koninghs bloet

,

V*'
e
^r f |

Van nooge ^am > maer hooger van gemoet

.

1 c<* fa

IC

u
den Secft^ C defe leden drLlck^n

>

^1 e j!

lck dc Zle l uy t defen boefem rucken

,

. Als
ic
L f

ten
grave gaen met druck en ongeval

,

h kbe
fcnamper Volck een fchou-fpel vvefen {ai

.

H^ ncvensu,ickhebbe lange dagen

, tegenfpoet in defe borft gedragen

;

heden ken

CLEOPATRA.

k f^ icf
°°tftc zicI_verdrict dat ick op hc

k % dl
011 tCr tijC Van u gekneyden ben

.

\hy
dQ

dl8h vvi
J
f

' ick hebbe droever finnen,
°°r achter-klap u geeft hebt laten winnen

;

O"
g Mits
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6oi M. A N T O N I V S.

Mits ghy van my vermoet dat ick 't met Qfar hoö >

En licht toe u bederfmijn rancken (pelen fou •

O Goden wat een hoin . fal ick mijn eygen leven*

Sal ick mij n hertfens trooft den vyant over-geven i

O liever fyn geweer in defe borft gedruckt >

En dit rampfaligh hert by ftucken uyt-geruckt

:

0 liever in het wout van eenigh beeft gegeten >

Ofvan een crocddijl de leden af-gebeten

:

O liever af-gedaelt tot in den {vvarten poel

,

Wiens prangen ick alree in defen boefèm voel •

Wel aeh ick wil terftont mijn trouwe gunft bcWjo

Daer fal een boofe flangh aen defen boefem fuygen >

En rooven my de ziel > en dat op defen dagh >

Op dat ick met den geeft tot u genaken magh •

Daer fal ick met befchey t ( indien men hier beneden

Noch onderlingh gebruyekt de gronden van de reeleg

Daer fal ick met befcheyt u maken openbaer

,

Dat ick om uwen t'vvil my brengh in dit gevacf-
^

Wel neemt dit lichaem aen j want ick begeer te #el

En wil benevens u een grafvoor my verwerven •

Hoe gram dat C$far is, hoe groot mijn ongeval*

Hout feker dat de doot ons heden paren fal

•

Terftont na dit gefpreck fy gaet de flange tergefl"*

Sy gaet het vinnigh dier als krijgh en oorlogh vergcn 9

Maer 't beeft dat ftont bedubt , en fit als in beraeC

Ofoock (bo witten arm met gifte quetfen ft^ 5

Doch als de koningin niet afen liet te quellen

>

Soo gaet het happigh dier figh als ter vvere ftell^n > ^ ^

Het kromt figh m een bocht , en fchiet ten

1 En ftraelt haer in den arm , en niemant vvete* 11 ^



CLEOPATRA. 60 ?

Eti'
t j.o

oet tynen loop door onbekende wegen,

Sy
lr^

mc Se"jck een flaep haer om het breyn gefcgen :
W

S0o
}> V %ffebok , en in een korten ftont

vloogh haer met een fucht het leven uy t den mont

.

vv
as

Qe vrouwe ftevf en konde niemant weten,

Men
aer aen den arm als van een vloo gebeten

j

1 Men v

°nt aen al nct^een §3efcn cffen vcl
>

ij wrj
nt Cen p'ecxken roots en anders geen gefwel

.

Mip
n

aCr ak een beelt , haer leden niet gebogen

,

All
ee^

n niet verruckt , haer oogen onbewogen

;

I,

^ie vVa

laer ri,clce ^roon met diamant geciert

^\Sh

-

S
1 ^ ver ĉnict

> ecn vveynigh omgefwiert

.

,V^ cap!i
ge 'ee

,

rde en wijt-beroemde heer hh. van Beverweek in fvn ïdeA Mtdidnt
«W'd^ c j

on 'ancx uyt-gcgaen , heeft opdefeevgen ghelegentheyt wel aen-ghe-
°n

'^Voeli,
P
t

atr3
r
ai

?

de adder gekeken
, als van een diëten flaep overvallen zijnde

,

ytl'ck en fachrjens is geftorven .
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Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

144 D 6



M. AN TONI VS. CL EO PATRA.

En t'wijl dat Iras pooght haer kroone wat te rechten
>

Soo komen op de zaei een deel gefvvinde knechten

Door G$far af-geftiert , die üen den handel aen >

Maer 't illèr al bekaeyt > het fpecltjcn is gedaen •

De nette Charmion een van de kamer-maeghden >

Die beft van over-langh de koningin behaeghden %

Die lagh alrce geftreckt bevangen van de doot >

En was met haer gereyft naer Cbarons fvvarten

En tvvijl dat Iras fpreeckt met C^fais af-gefanten>

En (igh noch befigh hout ontren t de diamanten >

Vernam men dat de maeght ter aerden neder
vie >

En liet oock op de zaei een lichaeip (onder ziel-

Maer hoe dat defe twee zijn aen haer doot gekorflcn '

En heeft geen levent menfeh tot heden oyt vernona

Doch hoe het vvefen magh , fy waren aen de vr

Verfegelt met den geeft , en tot het graf getrotf •

Cleopatra gefint haer aen de doot te geven

,

Die had aen C?far felfs een korten briefgefchreven
$

En had daer by verfocht dat (y met haren vrient

Mocht van een eenigh graf te famen zijn ged^
n '

En eer bykans de vorft haer fchrift had ovcrlcfcn >
•

Soo kreegh hy ftracx de maer van dit ellendigh^ ^ ^

Hy trat dan naer het flot , en fagh het {chou-lpc

En heeft op dit geficht haer bede toe-geftacn •

aC$ }

Siet daér een machtigh vorft , en duyfent groote
ï>

Die al ( gelijck een roock ) in haeft te niete&nff
D
^cP {i°

'

En foo ghy doorfaeck vraeght , het was geien0

En dertel ongelaet ontrent een lichte vrou

.

V9fffftfff 9

9
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V;

j^prt verbael

an
droevigh trou-geval tuflchcn twee
vorftclicke perfbnen ; te weten

,

DEN
K O N I N G H

MASANISSA,
EN DE

KONINGINNE
S OPHONISBA.

Ls Syphax was verraft > en Afdrubalge-
v

&e^r

flagen, Livim in't

En Cirtha met de fchrick in haeftc vvech-t^f™
gedragen,

mcynlhc
Soo is dacr in de fbdt eê fellaem ftuckiwtorien,

gefchict,
c5andcrc-

-**«w&^uaa Dat ghy in defe prent alleen ten deelc

i \x ^
lent verhaclt , en naerder acn-gcvvcfcn j

Vy
ej

at men niet en fiet is nut te zijn geleien

.

f\ *V A ^ 8efrvindc pen , doet ons een kort verhael

,

,

yfoock liefde Cv eelt ontrent het vvreede ftael

,

\^ en barden krijgh , en midden in de fvveerden

,

Op^n
'n den woel van duyfent felle peerden

;

b ftqe

C

l
yder mcn ĉilmagh leercn defe vvet,

;
Vx -

düor dc ftaJt cn Doven °P de wallen

,

ljo door het heir de poorten overvallen i

G g g g 3 De
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*o6 M ASANISSA.
De koningh cven-felfs die gaf hem voren aen >

En buyten (yn gebiet en vverter niet gedaen

.

Hy (helt hem naer het hofmet duyfent rappe gaftefl*

Die ftaegh met grooten ernft op fyn bevelenpaften
'

Maer , fchoon hy naerder quam , daer is geen tcv
cn

.
#

Geen menfch ontrent de poort die hy in wapens
V

Alleen de koningin die fagh den velt-heer komen >

En geeft haerop de zael met droefheyt in-genom^
n >

Sy leyt haer in het (tof, hy bleefeen vveynigh (facfl 9

En daer op vingh de vrou aldus haer reden aen
'

Ghy die een koningh zijt wilt mijner doch erberm
cn

^

Wilt my van overlaft , van ftï)aec en hoin befchcrme^

Daer is op aerden niet dat prinsen beter voüght

:

lek was een koningin eer ghy ons leger flought

.

'T isu geluck geweeft, en't noot-lot van de Godc?
1 '

Dat ghy het velt behielt en onfe ruyters vloden

;

Nu bid ick , edel helt , be vrijt my van den p
raC

Die al de vverelt fiet ontrent de Roomfche ma
c

Men is aldacrgewoon als tot een (pot te toonen
^ 0

Oock groote fchepters felfs , oock hoogh-geductttC

Iae prinsen van het lant : en met een groote ^
Soo plagh men daer een vorft te leyden achter i

En dat 5 eylaes ! alleen vermits hy isgeflagen y

En niet en was gefint het Roomfche jock te drag^
n '

Nu bid ick andermael , ó weerde lantf-genoot >
;

Geeft my niet aen de fmaet , maer liever aen
den

Laet my fiechts dit alleen van uwe gunft vervverv

Laet my een koningin , en niet een Have , fterven

Sy wou noch vorder gaen , maer haer bedroüu^^ (

Dat jough haer uytet oogh een dichten tranen-

En t'vvijl fy befigh is met dit verdiïetigh (preken >
.

Soo vvort de jonge vorft van
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SOPHONISBA.
&et *"et vvat hem fchor t , ofwat hem overquam

^Vtd
Vrecmt

oevvocI in fynen geeft vernam

.

r mcteen heir , en in het ftael gefloten

,

Het
I

VVCrt ^em ecn ĉnicht tot aen de ziel gefchoten

;

het wapen dat hy drough
Vo°rhem niet fterek , voor hem niet vaft genough

.

607

Ï^M' t?
fc VrOU ' Cn aInacr ganfcne ^den

a ^Ce ft

1J

k
n roos J en dc%h in^ rcclcn

*

V clc<W
g
k
m geIaCt

;

cn fchoon bi
J
fter vvcent*

k v
Vai. üeeft haren plans in apen^ A~~\ ,»...U_AM .

U|e
ft^

11 grooten roofaen 't leger geven wou

,

yan lm berooft ontrent een teere vrou

,

v v
ervv

fcI^Cm ftuC

^
k is hlcr aIree begonnen

,

^cj. inner is die vvort geheel vervvonnen
;

Wat
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608 MASANISSA.
Wat dienter meer gefeyt ? die vingh die is g

evan

^fl

'

Syn ganfchc ziele dvvaelt ontrent haerteere vvang '

Hy neemtfe byder hant , hy licht haer uyt het
:

Ito ,

Hy toont haer foet gelaet , en leyt haer in het no
•

Daer berft de koningh uyt , en gaet haer openbaren

,

Hoe dat hy was verruckt door hare friflche jaren

>

Hy feyt haer niet als dat : en , tot een kort beHuy
*

Sy die gevangen fcheen die vvert terftont dc br 7

Dit heeft dc fnelle Faem ten luytftcn uyt-gekreten,

En t is van ftonden aen door al het heir geweten ;

^
Het dunckt een yder vreemt , dat Mafanifla tro

Een die het tegen hem en met den vyant hout-

Een die van Afdrubal als dochter is gekomen , ;

En uyt Carthago felfs haer oorfpronck heeft g
e
^°^ ,

Dit ftuck heeft oock beroert den grooten Ar"
c

'
. ^

Die gaf hem tot den vorft , en fprack hem detC

J|rC
a?

Wel hoe ! manhaftigh helt , laet ghy de wapens
•

En pleeght een wijfgevvelt op uwe friflche jaretl '

;

Is u grootmoedigh hert foo Ifoedigh op-gc
vat

£

5

Door kracht van vrouwe-luft , en ick en vvee

Indien ick bidden magh , laet yemant dit t>egin
_

neI

Jn ^

Die ftaegh in weelde leeft met ongemoeyde Iin»

^
Laet dat een lecker doen die luy daer henen g<

En noy t en is bemoey t met dingen van den i>

Ghy hebt tot uwer eer den vyant overvallen

,

'T en is voor u geen tijt om nu te liggen mallen

;

De gront van ons beroep die eyfcht een ftren&

Dat u en my betaemt en is geen lofle vreU§ 1 en >

Gelooftet ,
oogen-luft is meer voor ons te fchro

Als pijlen vol fenijn die van den vyant komen : ,jc,

En geen foo harden ftael dat ons foo vinnig"
>

Als doet een teer gelaet ,,ofwel een fichtem



'TiSVr
SOPHONISBA.

te toornen geylc (innen

,

MaJ' °P te flacn
* cn fteden in te winnen

:

Het

C een en c ander werck dat is van ons bedrijf,

^er^
ene Voor den geeft , en 't ander voor het lijf.

^ c fch

°°Q^
'
edc

^ ^elt > behoorje wel te weten

,

Hn
°^Afdrubal is uytet velt gefmeten

,

Die O ? neer"geve ^c

;

het vvas <*e Roomfche macht

^daer

a mcc gewelt heeft onder haer gebracht

.

fyt, ha^
nt den kuvt *

en vvatcer is gevonden

,

Ooc^o * mcn£hen , vee na Roomen op-gefonden s

Is Cy
°phonift>a felfs , u trooft en herten-vvenfch

,

o X
n StaCC

'
Cn niet aen CCniSh menfch '

Vv
at h*

mct den ro°^^e vaclers op-gedragen

,

QL
p

ler ls te doen dat is aldaer te vragen

.

'ïjs a

,C

J,

dan
( zijdy wijs ) datghy u driften ftilt

;

nHcL •

Jicden g°et dat gty behouden wilt

.

A

10 my ?e^en > en menighmael geprefen

,

Vy
p ,

,g
eylelufthebkrachti2haf-geweten

;

t
0
0ct

p. v > aie wilt een vnent van Roomen zijn genaemt

,

^die r
ler en over-al gelijck het u betaemt

.

Vtcc L
VC^§^ v^eefcn kan fpeenen van de vrouwen

,

Is

ke S*1 gemoet fyn luften weder-houvven

0 die^
mecrcler vorft

>
en vry een grooter man

,

-
.

cen hooge wal ter neder vellen kan

.

y n gemoet ontftelt om defe reden

,

H^ Vi^
innigh mergb toc^en om-gevoert

,

^CfNC"?hdiöhhmontftclten ga^
Hfe •

'

i.:^ uyc het volck , gaet in fyn tente treden •

f
y

l^td
1 ' aendecne zy de nieuwe brüyt bekoren

,

dr*
]TëC V

°.
rft COt fvn vermaeck geboren

;

°°dat f
Cn d ander 2V de ftrenSe Roomfche tucht,

7n angftigh hert in grootc bangheyt fucht

.

H h h h Ten



éio MASANISSA.
Ten lellen bcrlt hy uy t : V Vel moet ick haer verlaten

,

Men folfe lijckev vel niet fleuren achcer-ftraten >

Niet toonen aen het volck > tot haer en mijne foaet '>

Neen Sophonirbe, neen , daer is noch ander raet-

Ick hébbet u belooft, u man te fullen vvefen

,

Vermits ick boven al u fchoonheyt heb geprefen :

Of fpo dat niet en viel , foo Held' ick etter vaft >

Dat ghy noy t buyteo eer fout werden aen-getaft •

Ick v venfeh u man te zijn , ick ben tot u genegen

,

Maer liet de Roomfche macht die kanter vinnigh teg^n
\

En 't is een dvvingelant die al de vverek quek

,

Endieoock even my heeft onder haer gewelt.

Eylaes ! mijn cerfte vvoort eh magh u nietgefchieden>

Maeft tweede dat en kan u Roomen niet verbieden

;

Een dronck naer gyfch gemenght van cenigh ras ren

Die moet in dit geval u lefte troofter zijn .

Hy nam een gulden kop
, hy gaet de kruyden menge*1

>

Hy laet het droufgefchenck aen Sophonifbe brengt

'

Hy voughter woorden by , Doet als een koning
111 9

Hier is u lefte trooft , hier u veilolTer in ;

Soo haeft de jonge vrou de boodfehap heeft ontfong
en
^

,

Daer rees een bleycke vervv ontrent haer roode
vvaflg

Maer des al niet-te-min
fy nam den beker aen >

En toont dat fy het vvoort ten vollen heeft \cïfc
ctl '

Is dit de bruylofs-gift die my te defer ftonden

Van mijnen bruydegom uyt liefde vvert gefonden
?

Is dit het fchoon jitvveel ? edoch ick ben berey t >

Dc vorfl die heeft gedaen gelijeker was gefeyt •

Magh ick niet na den pyfch en als pnn^rfle leven

,

Soo wil ick aen het grafmy willigh over-geven

Een dinek dat is my leet , dat ick als met de doot
^

Ontfiqghjoen tweeden man tot mijnen bed-g^n° $



SOPHONISBA. 6i

Hqwl
001

^
s nau Vo^en t j fy heeft den wijn gedroncken

,

öaer
fj
°oven dreef, en vvatter is gefoncken •

En y

Iec%een druppel in . fy leyt haer op het bed

,

^ de bleeckc doot en haer geftrengc wee

.

h%tJi&
Ccn ^os gebacr met eenigh felfaem huylen

,

En a j

C

r
ler uyc het volck i en gaet in't duyfter fchuylen

:

S0o

S
vinnigh fpoock haer gafde lefte fteeck

,

Vvas het ganfeh verbaeft dat fy niet eens en vveeck.

H O L L A N T S

R.OV-BEDROG H
OnJanghs voor -gevallen.

* tafde lift gedooght , en ofeen wettigh minnen
Magh vverde uyt-gevoert door af-serechte (innen

,

Door lagen, door bedrogh, or ander flim beleyt,

Dient heden onderfocht , en hier te zijn gefeyt.
11

re
chc

0101 ^eter gront hier van te mogen fpreken,

$o0
j

^"logen gaen in defe flimme treken

,

1 ^tU ï

Voor aIle vvcfck
,
en weeghc my dit geval

,

NCt
door de

Pcnacn HoHaht fchencken faï

.

%g^
uyt-gcnoot byfoete jonge-licdcn

,

Sy
tl ^V^"

i

eu
ont hem leyt , en na de finnen rieden -

h ^\ h
Vie

' °P CCn mac
S^
K

»
in 4" geval

S
^ vvas

actn Van Rofcmont op heden geven fai

.

UlftiS 1
?<W ,

en fy van fchoone leden

,

Sr o
7° 8claet «

hy gecftigh in de reden

,

U
|

rS Zi
^
n Se,i

j
ck cn van gemeene ftof

,

er Hjckcwcl die flingert nacr het hof!

H h h h z Hy
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HOLLANTS
Hy had een vvijlgereyft , cn in de vreemde landen

In aldcrlcy vermaeck verfpilt fyn befte panden j

De boecken die hy kochc , en by hem had vergaerr*

Die had hy wonder lief, rnacr al te veel gefpaert

.

De (bete Rofemont was , boven cyge baten >

Van fekerpete-meuy een rijeken boel gelaten;
t

Die gaf haer fchoonhey t glans , en by haer roodefl

Soo vvas't dat even hier Lcander fmakc vont.

Hy vvert daer toe geneyght , als met geheele finnen >

Om fyne Rofemont voor hem te mogen winnen j

Hy dede wat hy kond' > oock met fyn ganfche ^ra

^t #

Maer kreegh het voordeel niet dat by hem is geW*

By wijlen fchijnt de maeght tot hem te zijn genegen*

En op een ander tijt is fy hem bijfter tegen ^
V Vant als hy om het ftuck en om het jae-vvoort q

Dan vvas't dat fy terftont een ander v vefèn nam
•

Hy quam eens op een tijt en woude trooft vervveiV

Ofanders (Tey de quant ) foo moet ick heden iterven ,

lek wil van ftonden aen gaen fpringen in dc g^c

J^t

Vermits ghy mijn verdriet en trouwen dienft vera

En als mijn droeve ziel dit lichaem (al verlaten >

Dan lal u voorgewis de ganfche vverelt haten ,

En fpreken over u dit hart en vinnigh vvoort

,

Dat ghy uyt wreeden aert een vrijer hebt verflik0

Dan fal de (bete jeught u met de vingers vvijfen ,

En laken u bedrijt , en mijn getrouheyrprijfen
'

Oock falder op mijn grafeen veers gebouwen

Dat fal u ( maer te laet ) tot in de ziele gaen

.

Hy die hier binnen rufl ,[choon hem de rurijfiers minden >

Wijldm hy mflefochtfyn rufïe niet te uinden .

Syn liefd
9

is trougevveeft , en uytermatengroot $

Maer diefyn levenWas diegafhem aen de doot .

Of

«5
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Tr °u-bedrogh.
^atgL ?y ' R°femont , hoe fal u dat gclijcken

,

D
0or ?

or^ net lanc , door alle koninghrijeken

,

^ct 0

3 VV
?

C vverclt niec fuk eeuvvigh zijn vermaert

,

7gaet c

01

JJ
gelact , maer om u feilen aert

.

'ck b

60
^ter vvegh , en laet u noch bewegen

,

Niet f
° C°C ^et 8ra^ van ne<^en acn genegen

;

Eti
dic

°eter a's ^c doot voor een die vierigh mint

,

e
VtijQ.

V°or fyncn loon geen trooft met al en vint

.

%de • t
•

1 Cn
^ougk om a^^ vinnigh fpreken,

Maerr
' ieve vrient, dit zijn maer vrijers treken

,

. ^hekl j
Cn Van ^c j

eugnt >
die Den ick al gewent

,

fWft e
bedr°gh al °vcr Ian8h 8ckent *

^atte^
611

j°nge wulp maer eens beftaet te minnen,
so0 r0e

let

^
n Saec na fyn verwaende linnen

,

\\
^ vvil?

C

^
naCf ^Ct ^

a^s uyt *~vn diePfte noot »

5) Vvjj ^
an ftonden aen figh geven aen de doot

.

yde°
r

-

CnC^

^

Ct
'
°fuyteen(^eP verlangen,

^ct
't

Vr^ers deur °fvoor haer venller hangen

«

r^ f

S ï

?
aer ĉ^r^e vvint » en niet a^s ^oos beieyt 5

V^it
C

'
Vvie t*octcr eens vvat dickmael is gefeyt >

? V
0u ?

een vri)fter wijs , die om die malle grillen

C enh
t,n ^ c geval gelijck de linckers willen;

%it v°
fcnotign nict

> nocn van foo loflen aert

.

e
^t ,

ecn kleyn gerucht en was ick noyt vervaert

,

'

S\
t
^Wyvvijs , verlaet u flimme lagen

}

5fegL
at
g°y vervolght en is fbo niet te j.igen

.

Vc|
s va

ln

n^encIcel
»
al vvie mct dreygen vrijt,

K%té nden aen mijn gunft en liefde quijt.

>V ee

c
J°ngelingh)foutghy voor linckers lèhelden

,

^ync^L
r°u gemoet haer liefde komen melden ?

' Vr
'jlzl

lck mCt cn veyn ĉn ommc-gae ?

r vvederom
; Voor my , ick fegee jae

.

Hhhh 3 D



6r4 HOLLANTS
Dat fulcje metter daet wel anders ondervinden

,

Als my de bleecke doot de leden fal ontbinden >

Beet haer de vrijer toe : en met een kort befluyc

Seyhaer, Vaert eeuvvigh wel: en flacx ten huy

Hy gafhem aen den gracht > en fey noch ander-vver

V Vel fal ick uwe zijn , offal ick heden fterven ?
c
gh&

Spreeckt nu het lefte woon: ickftaehier/choond
•

En fal op heden zijn gelijck het u behaeght , ^
Wat feghje ? Dat ick plagh ( roept hier de vrijfcr

tc

£
Geen lilt > geen dim bedrogh en fil mijn hert bevveg ^
Hy weder met een fucht , Alft immers vvefen ^°

^

Daermede ben ick doot • vriendin ne , vveeft %
cv

En dat voor alle tijt. ó God wilt my vergeven,

Dat ick een eynde maeck van dit ellendigh leven.

Het woort is nau gefeyt > hy ftort met alle macltf

Een fteen daer toe berey t te midden in de gracW'

En om met beter fchijn fyn lift te mogen drijven ,

Hy laet daer op de brugh fyn hoet en mantel blijv^

En dichte by de wal daer fvvom fyn ommeflag"
*

En hy flucx uy te weegh foo veerdigh als hy n^g

Met dat de vnjfter hoort de quif-quas in de ftrootf*

Sy kan haer teer gemoet , haer finnen niet betoon^*
1

1

Sy liep in grooten angft tot aen de water-kant >

Daer fy alleen den hoet en fynen mantel vant •

Daer tjpift de vrijfter uyt in wonder hooge klack
tClV

Sy mclt haer ftille gunft 3 en opent haer ge^c^ t

^!

1 '

En t'vvi jl fy ftaet en {Licht , en drouve tranen
| ;

Soo roepfe , Lieve vrient , en doet u niet te K

En vvilt niet lijf en ziel op eencn tijt bederven > ^ ;

Ghy fult oock heden fclfs mijn echte trou vcl vVC

jr0
ogc ^

Keert weder daer ghyvvaert, koomtop M^'n^
Sict daer tot uwen trooft mijn trouwe rtxnre



K v
^kou-bedrog h.

H de! r
dcd gcflcPC gaften

hadd
Cn V°nC e" al den llandcl

Paften »

rl^ond
t0t hct vverck een fctayycti toe-bereyt

,

Sn vv

CraCn de bl Ugh in
'

c duyfter vvech-gcleyt

;

°°
rRUnfV

°n Ĉ
^Uant in grooten haeftgeweken

^vvi U
Van de nacht

' en laSh aIdaer vcrfteken

ï
öie eaf

vri
i fter klaeght • en een van defen hoop

SraL h

u

em by de maeghc als mee een fnellen loop

:

°fdc v
• •

vvatter fchort
>
en vvatter is gcfoncken

,

h fe

r

,

I,er keft
, dan ofhv is verdroncken

.

jV ï
Cm inder hadt hoe aj de fake ftaet

,

1 °cn Vrienden help , eer dattet is te laec

.

\eVe

ersonder-dies die komen aen-gevaren

,

fcn^
n niette boot te midden op de baren

,

b^trCcL
Uln kctdic

P» en met een flimmen vont,

ï

5

He v |

( r°° het ^heen ) ec" hchaem uyt den gront.
V CVen-wel figh geeniins laten helpen

,

^ic
r0c

JOnge maeght iyn vier begeert te ftelpen

.

D ^di/^ y uyte gracnt
> als met een flauwe ftem

,

C^orrT k

ent hem Z1
ï
n die roePen nevens hem

.

Wft
C y °P ^e brugh ten leften aen-gedropen

,

S W-
en zi^ht

*
en 1 j a* vvaer ny knier verf°pen

:

^cnf
VVas enclcc ^ kroos » als quam hy uytet lis

,

ic\ m
gcftclt a,s Ionas uyten vis

•

j

V
*lt

jjc

Ct derenis rot aen de ziel bevangen

,

.Hid
orr

* den hals , en kuft fyn natte wangen

;

IjS
(Jae

em levens haer in huys te willen gnen

,

s\da

t

C llren
ge kou en kan my geenfins deren

;

5°°gKv k
my oniftcIc

» en 't Cal mijn hert verteren

,

°ö

§C!!
niet cn he,p c - ick ben nocia hcden doot >
" trooft en brenght in defen hooghften noot

.



6i6 HOLLANTS TROÜ • BEDRO c

Hy ftaet en fuyffebolt , fyn woorden blijven fteke* >

Het fcheen dat even doen fyn hert begon te breken^
Soo vreemt gaet hy te vverek , foo ftelt hy fyn v

c

Sy meynt dat hem de ziel als op de lippen ft^t.
^

Sy grijpt hem metter hant , fy kuft hem ander-vvef

Maer hy geen ander praet ,als van te willen ftervefl j

Als van te willen gaen tot in het duyfter grar

,

Soo fy hem niet op trou de rechter- hant en gat •

En vvaerom langh verhael ? hy kan foo Hftigh q
ue e 9

En weet aen alle kant fyn rolle foo te fpelen 3

Dat fy dien eygen ftont hem boot de rechter-han
*

En ftracx daer op ontfingh een (choonen dian^anC



ROSEN-KRYGH,
617

OFTE

Herders
^OV-BEDROGHi

T>e (jriecfche dichters na-gebotfi.

Et dertel Venus kint > ghcnegen om tc

mallen

,

Was leftmael uyt de iochc in fcker wout
gevallen

:

Het landt was (onder krijgh , den he-

mel londer wint

,

En daerom is het volck tot (pel en jock

hVk gcfint *

\^ Si
üan^ acn een bofch daer hondert vogels fbngen

,

Het
ec^tet bly gefchal , en dede vreemde fprongen ;

v ^ j
r°c^ de blomtjens af , en brack het jeughdigh kruy t

,

Vittj

1^ het vveeligh dingh de teere Nymphen tergen

,

^ ti'o^
1
"
^°Ut Sc^acr ^acr krijgh en oorlogh vergen :

^
^o

0rh

tS U (fpackhet wicht ) al ben ick maer alleen,

i|
lri het open velt ; oock feven tegen een *

en plegen raet, hoe eens de ftoute jongen

u
erc*en in-getoomt , en onder haer gedwongen

;

£
et aerdigh volck , die Clio was genaemt ,

.

V '

3et
^ geeftigh breyn hier op een voecgeraemt

:

^Orj,

°ns
(% de maeght) oock (onder yet te fchromen

,

in verdingh metdefen leeker komen
;

I i 1 i Geeft

3

i

4
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Geeft my des maer bevel , ick weet een gaiivven vo

Om aen het oylick dier te fnoeren fynen mont

:

Ick fal op foo een voet met Venus wicht verdragen >

Dat vvy oock buyten forgh een vck-flagh mogen W* $

Want dat ick voor geweer hem meyne toe te ft<*
en

En fal niet boven ons ofonfe krachten gacn

.

Want als de kleyne guyt met ons fal komen mallen >

VVy fullen met gevvelt den jongen overvallen y ^
VVy fullen maeghde-palm hem winden om het

En vlechten niet-te-min fyn vleugels over-een

.

Wy fullen in het dorp en onder al de boeren

,

Wy fullen in de ftadt het wicht ten toone voeren

:

VVy fullen boven dien (maer neen ick fvvijge KW

Wy fullen met hem doen dat ick niet feggen vVl '

Hoe ! fou dit goire dingh ons eeuwigh komen terge*1 '

Al of het meefter waer van al de naefte bergen ? ^
Wat my hier in belanght , 'k en wil het niet ver

Daer moet na defen tijt wat anders omme-gaefl •

^

Al fachtjens ( feyder een ) ghy maeckt te raflc gang

Ey , veylt geen beiren huy t aleer hy is gevangen i

Het dertel Venus kint is al te rouwen eaft > &
Die op geen mans gevvelt , en min op vrijlters \

Vermeet u niet te veel: 't en is fbo niet te vatten >

Het krabt ter zijden uyt gelijck de loofe katten >

Soo ghy den lincker terght > eer ghy u des beraet >
.

My dunckt ghy loopt gevaer van u geheelen iW
?

Hoe kan het doch beftaen dat wy den oorlogh toe

Dat is te rouwen werek voor onfe teere doecken^ ^jjo

Maer neemt vvy bleven ftaen > of wonnen ï*1

^ ^

.

Noch gaet een teere maeght haer moyfte dinge

Hier kan het voordeel fclfs een jonge vrijfter
deren >

Sy laeter menighmael oock van haer befte veren >

:

©ks, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.
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ROSEN-KRYGM. «t9

l s
,.

a

^
r°m ftille zijn , oock als men woelen mocht,

T
is k

mael grooter eer dan ofmen dapper vocht

.

Maer^l
C na niy dunckt ) den lecker niet te tergen

,

Q£\
0Cckter yemant fpel hier op de vlacke bergen

,

Tc
Cen

i
eug^igh dal > ofaen een groenen dijck )

Etif
£
Ccken fyn vermaeck en dat met ons gelijck

.

ons daer oock quam befpringen

,

Vy
S tC ru

£8c gaen >
en noyt ^en 'ccker dwingen ;

Vy
3

^ *n ^en vreemden krijgh van Venus dertel kint

^ lG

°P t hehout het velt , wie vlucht die overwint

.

e nj^

crifch en is bequaem om oorlogh aen te rechten ,

0e k

Cn
*s geftelt om wel te konnen vechten

:

Maer̂
^ en kwijnt maer fpe l voor diefe niet en kent

,

\§ r

r

C
*
S ecn groLlvvc ^ ŝ y

ecr ^at ^et fpeeltjen ent

.

neen : dit zijn maer kromrae-fprongen

.

^et
CC Ccn raPPc macg^ c ecn moeder-naeckten jongen ?

%\r
^cc^ ts heden toe te maken dit verdragh

,

No r
^

*

n korten ^cn vvat {C^CÏ in vermagh

.

°ff^L
^aet ê vaft . het ftuck vvort overwogen

;

HjCr
°°n haergefpreckin tvvijfFcl wert getogen,

S () L

ract^c vvort gevolght : dies kreeghfe volle macht

/^t J^
tCn mettec wicht gelijckfe dienftigh acht •

% e
ln verdingh > fy gaet Cupido fpreken,

De j.

1 korten ftont is alles vergeleken

.

h ^ d u
Cr^ ^acr toc ( a ' s kct

^P
ec lc

J
cn ^C ^1C )

Jer
Vv

c >"oedattetgae, de vrijfteris bekocht.
cNy^

rtc^an vaftgeftelc, dat op befcheyde rechten

^°ch '

n Cn ^et vv^ c tc âmen billen vechten
j

^ ^c r p
lCt ln eenigh dorp y maer in het naefte dal

,

vy0

ln mct
fy
n gevolgh trompetter vvefen fal

.

°t vVq

°Ucr hy-gevought > dat niet als verfche rofen

,

Pens voor den krijgh , en mogen zijn gekofen

:

l i i i z . Dat



6*0 ROSEN-KRYCH.
Dat niemant met geweer magh komen aen den

En dat voor-al het wicht geen pijlen hebben mag

Daerisde wetgeftelt . men gaeter rofen plucken

>

En ftracx riep al het rot , De krijgh die moet gelucK

Ons vyant is een kint aen alle kanten bloot >

En daer veel honden zijn dat is der hafen doot

.

Cupido ftaet en luypt > en laet de maeghden fcggcn 9

^

Maer denckt hoe hy het ftuck ten beften fal belcrggel

^^o05

Hy pluckt met onderfcheyt , maer wat fyn hant

Daer (at een felle bie te midden in de roos

.

Dit zijn
}
ó (bete jeught > van outs fyn loofe treken >

Al zijn de rofen {licht
, hy leertfe vinnigjh fteken

;

Al wat de lincker heeft is luftigh in den fchij n >

Maer binnen lijckevvel daer fchuy It een boos renij

Wel aen de ftrij t begint . Pan gaet den horen blafe*1 9

Men hoort aen alle kant de rauwe Satyrs rafen > . y

,

Men hoort alarrem flaen > men hoort het vek-g
e c

'^y.

Men hoort een maeghde-ftem gemengelttimclie

Taponga wel-geborft die quam daer aen-getreden
>

En Zeibo geel van hair , en Chreys van nette leden >

En Xancho rap te voet , en Tröas geeftigh >

En Paira (bet van aert , en Chile fonder gal •

Napulka quammer by verfeit met Zumpogande >

En Mcchaokanou de fchoonfte van den lande ?

Xaionca floot den hoop met Vngashaergefp e
^

9

^cC\.

Maer 't wicht is onbevreeft al quammer noch 1°

Cupido fet hem fchrap , en laet de Nymphen goyen>

En laet het ganfche vele met rofen over-ftroyen : ^ g
Hy jockt , hy fpringht

, hy juyght ,
hy buyteU&

?

Een maeght die rofen werpt wat hinder kanle

Maer als dc felle krijgh figh hoogergingh verhe

^

c

^n;

Soo ftont de guy t en keeck wie beft te mogen tfc

cïï



^ti k

CCn vvon£^er fyel > de gramme bïen fteken

^rf
Ct ^ete v ^eys naer r>'tter 'eet te wreken

;

belteen hals, een arm, een borft,eenteerefchoot:

|y
ch ifl^ •

maeghde-rot in wonder hoogen noot

!

nict genough ; haer oogh , en lip , en monden

^ °^reemt gefvvel, en bijfter felle wonden 5

%\ ^^ermacghden-heirinhatftenopdenloop.
vie met bouven jockt die heeft den quaetften koop

.

I i i i 3 Noch
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6ti ROSEN-KRYGH.
Noch iffec niet genough > de felle dieren rollen

Tot op haer teere borft , of haer yvore-bollen > .

Of ick en weet niet vvaer . daer loughde flimi»
cl4

Om dat het maeghde-rot haer pijn niet heelen
kan •

Daer iflecal bekaeyt . de bloode macghden vluchten^

En 'toylick houfje juyght terwijl de Nymphen fucW
^

Maer fchoon een fnelle maeght haer voeten elders

Sy draeght haer drotive pijn , en haren vyant met-

Doch Phyllis ( die alleen niet goet en had gevonden

Dat aen het weeligh kint een Nymphe wert gefonde

Die was noch ongequetft , en daerom quam het

En goyd' een felle bie haer in het aengeficht

.

Doch ( mits fy in haer felfs had eertijts overwogen >

^ ^

Hoe dickmael Venus kint de Nymphen had bedrog
9

En doen oock was beducht dat ny in quader trotf

Syn rancken als van outs al weder plegen

Heeft fy voor haer gepluckt veel rofen met de ftrtiy

Ten eynde
fy ter noot dat wapen mocht gebruyeK '

^

Dies als het weeligh kint de Nymphen viel te ttc

Soo fteltfe roos en iteel te (amen in het vverek-

Sy flough het naeckte wicht van boven tot beneden
>

En trof het hart genough ontrent de naeckte leden

,

Dies riep het overluyt , als hem de prickel fac^ 9 j^lo
Dat fy het krijghf-verdingh ter quader trouvven

Dat
fy flechts maer alleen met roofen mochte fpel^n5

En geenfins recht en had te vechten met de ftelen *,

Dat fy door lift verbrack de maeghdelicke trou >

En dat men haer bedrogh de Goden klagen loü '

Maer fy , geen Hechte duyf, had mede loole g*c?
cti 9

Als die op fyn bedrijfde tanden had geflepen

;

Sy riep hem weder toe , dat fy met rolen v0 j
lC ,

£n datfe ja den (teel oock wel gebruyeken ffio M'



R O S E N - K R V C H. 6>H

Kt^ y met bedrogh, en als een flimmen jongen,

Dat

n
> tC^Cn rec^ c

'
^c ^ymphen had befprongen

:

Q e j

n^ het vinnigh dier een deel is van de roos

,

tytf
c

'7" het vvapen doet dat fy voor haer verkoos

.

\]f
c n̂cge maeght , en weder aen het fmijten

,

0o^
Us yveeck gebroet wel hart begon te krijten .

(\ .

,

riepfe vvatfe mocht : Nu ftaet y vriendinnen > ftaet

,

^ v
Voi!H ^Ce^et °P >

en is nu buyten raet.

^ty
a

U^ ftrcngh gevecht hier noyt te zijn begonnen ;

bac

Ö
/
acr ce^s het vverek de flagh die is gewonnen

.

So0 ^
rt ^ct niaeghden-heir , en met een bly geknjt

Nvy
° tï

?

t^ ganfche rot gevallen in den ftrijt.

cttangerdlcr van alle kant geflagen

,

fl
?

riep hem toe : Gaet datje moertje klagen

.

5
^

na

CC ^ *n vrel1ght
.
Cupido neemt de vlucht

,

Xt^L*
Cen korten tijt foo fteegb hy in de lucht.

Cl*v/k ^cnus kin t met rofen wort bevochten >

^°of[
Cllckcl zijn y of over-een gevlochten )

\
%u r? 1 het wicht gefet : maer taftet harder aen

,

^ l
hct

*n ^Cn CCn heeft gequeten
Vlnn^gh bloct een vveynigh is gefeten

,

A]J0^
ngh men oyerfien , hoe alle faken ftaen,

pys y
krijgh de Nymphen is vergaen

.

^a$L
Vas haer fluyer quijt , haer waeijer Zumpogande >

^0n

Cr
koufe-bant , en vry tot hacrder (chande

:

r^,k tont beklat tot aen haer befte keurs

,

S\ e
1 een riem met &s vergulde doppen

,

%t
^diamant

> en fèven goude knoppen :

h% a
VV33 befcnaemt

> vermits haer onder-ziel
etlce van den krijgh in haeft ter neder viel

.

i

1

I

En
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6ï4 ROSEN-KRYGH.
En t'wijl dat Zeibo vocht en worftelt metten jongen $

^

Soo was een peerel-fnoer haer van den hals gefpr°
n£

Soo dat het aerdigh tuygh ,
geflingert in het gras >

Niet weder ( hoe men focht ) by een te rapenW \
Dies heeft de jonge maeght (uyt vreef te zijn beke

In blijdfehap hercen-leet, in vreughde rou bedreven-

Maer Chile boven al die was in diep gequel ,
j

,

Mits fy aen haer vernam een wonder vreemtge

Want doen haer onder-kleet ter aerden was ge ĉê
en,

cfl
.

Had fy 'ken weet niet waer een harden fteeck gekreg

Cupido font haer toe een wonder felle bie

,

Die jayfb haer neder-gaf ontrent haer teerc dgie-

En mits het flim gebroet haer was gefint te plagen *
$

Soo konf het oylick dingh met krachten niet verpg

Maer alfle naderhant de hommel noch verdreef*

Doen fchootfe vinnigh gif dat in de wonde blee •

?

Van daer quam haer de pijn , van daer het felfaena

En fy dorft even-wel het onheyl niet vertellen
^

En vvaerom meer gefey t ? daer is niet eene m^eg

Die niet in eenigh deel van leet of hinder klaeg
•

Haer roofin tegen-deel beftont in vveynigh pW*11

Die liet Cupido daer als hy begon te ruymen .

Ach ! Venus dertel wicht dat is een naecktcguy
1 '

En by een kalen hoop en is maer (chralen buyt-

Hv vanght een oorlogh aen met onbedachte ün
nCïl 9

Die meer verliefen kan als voor hem is te vvinnen

O vrijfters , fooje prijs of eere wilt begaen,

En ranft te geener tijt een naeckten jongen aen •

Ai valt de rofen-krijgh te midden in de biefen ,
crlie£

l1
'

V Vatghy oock winnen meught noch fulje
n^er ^c\f)

Ghy denckt ten is geen noot , mits ghy niet

|

i°
c[]c. ^

Maer , duyven fonder gal
, ghy zijt te bijfter ^



VVj[
t

, ROSEN-KRVGH.
^C kk°onc blom ontrent een lecker wagen

,

yy
Seen tvvijffel aen ghy fulies u beklagen

;

0lt u die maer onttet, al vvinje (èhoon den ftrijt

,

metgewin u befte voordeel quijt •

Vy
as

ï

a

![

a^e alleen haer neus-doeck had verloren

,

\): .

!§h > vvel-gemoet , jae blijder als te <

615

: voren

r cp: Op kleyn verlies en dienc hier niet gepaft,

i

\t ^
Vreugh*t is Tonder pijn , geen eere fonder laft ,

^die jj

ervvinner blijft en moethem geenfins quellcn

,

j\j : V-
Velc behout en moet geen doode tellen

:

. be f

e uy c geringh } en oock niet Tonder bloet

,

Hc^
Cn

^icllevve l die is gevveldigh Toet

.

es
Tulf

riS
§ev ^ucnc > ons vyant vvech-gedreven,

H0

Cn
voorcaenm rufte mogen leven

;

Vy

°

n ycmant Tchade lijt , weeft vrolick niet-te-min

.

vyant mift die doet een groot gewin \

\jts ^
as Chloris niet , als uyt den hoop geweken

,

Sy an de bien te lijdigh was gefteken

;

k
C "aer vvonder vroom doen eerft de ftrijt begon

,

p vv

t0°nde naderhant dat Ty niet vechten kon

.

neus een bobbel op-gere(èn

,

v
-

3011 ^e mae§nt ecn vvonder Tchaem vveTen .

^ \
rm ift haer glans door ick en weet niet wat

,

t
,Ct o0^mt

i e vvort miTmaeckt door een onaerdigh blat

.

\ fcp
1 dat niet als Iuft aen yder ptagh te vergen

,

u
Cm ingefeckt als tuïïchen hoogc

"

hooge bergen

:

4|
0 d f^

er a ^s een vven oncrent naer tecren mont

,

C^ot ,

bi
ifter vi

i
s en wonder felfaem ftont

.

tHn I

vernam
» en voclt nacr ^nücht Twellen

,

fc^
0cx~voet Pan oock quam den potter ftellen

,

l ^°K
aer Suygnicns ^e, doen wertTe ganfeh ontftelt,

'
cnt haer alderbeft te wijeken uy tet velt

.

K k k k



èiö HERDERS
Sy droop ter zijden af, en gaf haer in de vvcyen , ^ ^

En focht een eenfacm wout om daer te mogen fchrey

Sy vont daer in het dal een cryftalij nen beeck

,

Daer fy mee drouven geeft haer vvefen in bekeec
•

Sy vont haer rooden mont verftelt in vreemde bocW
>

Haer lippen afgericht foo leelick allfe mochten , fypoU
Haer voor-hooft foo mifmaeckt dat fy geheel

ver

^

En van haer eygen-felfs , als van een monfter ,
vlo

Een herder die haer fagh gaen dwalen aender heyde ,

Liep flucx na Celadon daer hy de fchapen vveyde ,

Hy groet den jongelingh , en feythem vorder aefl >

Hoe dat de rofe-krijgh aen Chloris is vergacn

:

Hy feyt hem boven-al , hoe fy was door-geftreken >

En met een treurigh hert ter zijden af-gevveken

En met dat Celadon de drouve maer verftont

,

Soo ruft de vrijer niet tot hy de Nymphe vont

.

Doch met dat hy begon haer in het oogh te krijgcn '

Vernam hy dat de maeght haer liet ter aerden hjg^' ^,
En t wijl fy ganfch bedrouft ontrent een heuvel

^ ^
Soo deed' haer dorre tongh uyt vvan-hoop dit ^

0 !

Wat mocht ick flechte duyfuyt weelde gaen beg 1

^

VVaer heb ick laten gaen mijn onbedachte finnen •

Ach ! als het ongeluck den menfche treffen VVU > ^
Soo ftaet fyn ganfeh vernuf, fyn raet en oordee

fl

i

Ick krijgh ! ick groot gewoel ! ick oorlogh aen te tcc

Ick met een dercel wicht ! ick met Cupido vechten •

Ach ! hy is al te loos , en al te lijdigh fterek , « f

En vechten boven-al en is geen maeghden vve
^

Ach ! had ick op het velt mijn kudde vvaer-geno

'K en ware nimmermeer in dit verdriet gekomen ' Jt9

Ach ! had ick met een lam ofmet een fchaep g

Soo had ick nimmermeer in defen angft g
eC

l
Ll ^



Ach
1 v

TRov - BEDROGH -

Hoej
V°U(^e nu een menfch my defe quael genefen

,

Icl^kbaer vvoud' ick zijn ! hoe milde fou ick vvefen

!

jj
§a* hem tot fyn loon het alderbefte lam

,

Oytinmijnenftal van oyc voedfel nam

.

D^cm volle keur vaa twee gcvlochte korven *

H
CCtlS t0C CCn van ^kyrfïs heb verworven

,

Icfe

^a^em 1 befte ftuck van mijn verholen fchat

,

^fo^
a^Cm niet~te~min een ioentjen boven dat

.

^beQ

0^cn > maer y eyiaes ! wie fou my willen kullen

,

Ic^
llu ^chts bequaem omluften uyt te bluffen

•

^is
CCn b^ebau

,

ccn lcc^c^ fpoock gelijck

,

^fal
U
^ ^at^ voorraen uyc a^e menfchen wijck

.

Q|

nu al het dorp met dele roode plecken

,

H0 n
Ct^ gc v̂ve^ dc fpic(e Phyllis gecken

:

beti ^

°

m m^n ver^ct van g^nfcher herten bly )

^kj^£°
eden Celadon gaen hitfen tegen my

.

^ct
macgbt heeft vry al goede reden

Vy ecn trotfèn voet op my voortaen te treden

;

v S
0o ^

t doen meeft al de jeught op my eens was verfot

,

^heb^ menigbmael met baer een vollen fpot

.

No
0r

Ick haer gequelt , en by den neus gegrepen

,

^
en fchamper jock haer in het lijfgenepen

:

V (v

lS nu vcr'ceert * vvant fy is boven my

,

l

e
l
lij

t
?

1 Vveder re^ht dat ick verfinaetheyt Iy

.

°°g
aet

?
an

> drouve ziel : ofom geen fpot te lijden ,

^et
^hamper dier en alle Nymphen mijden

;

(n ^er

VV°ont *n cenigh bofch , of in een eenfiem dal
j

^
Ct
Vy
0

Ü te
§eener tijt een menfch ontmoeten fal

.

"fre
t^ ln cenigh hol ofin de rouwe fteencn

,

Aclj i

^
er cven-ftaegh u bitter leet bevveenen .

v

^ is yr^

e niet mcer en ls dat hy te voren FIagb >

n dueren magh

,

6z7

dat hy voortaen by men!

Kkkk Hier
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6*3 HERDERS
Hier op begon de maeght haer klachten afte breken y

Dc moet is haer te vol , fy kan niet langer fpreken*

Soo vveeght haer op het hert het drouvigh ongev«y

Het fchijnt dat haer het oogh een beecke worden
W •

De look Celadon , die in de dichte ftruycken

En in het ruygh gewas daer hadde liggen duycken > ^

<

Quam foo dicht aen de beeck , en by de drouve
ïTiae

^
Dat by hem vvort verftaen al watdeNymphckW

1
'

Maer alflc ftille fweegh , foo gaet hy luyder kelen

,

Soo gaet de loofe galt een aerdigh deuntjen quelen >

Een deuntjen na de eyfch. Het wout dat maeckcg

Hy fett' hem in het groen , en dit was fyn gefanck
•

SChoon ickóickmael heb gevraeght.

Ofghy wout beminnen
Een die u fyn Jijden klaeght

Met bearuckte finnen
;

lek en heb > ó fiere maeght >

Noyt yet konnen winnen.

Vi ijfteis ) wat ick bidden magh >

Lact u trotlheyt varen 5

*T gaet als noch geli/ck het plagh

Met ons groene jaren •

Want daer koomt een ouden dagh >

Niet bequaem te paren

.

Ghy dacrom,öfoetekint>

Gunt uteere wangen

Aen een vrient die u bemin

Meteen diep verlangen.

:

En voor al doch haeft bcfe»*'

Wilje dauckontfangen*

Een die u van herten vrijt >

Klopt voor uwe dcuicn»

Soo u eens de kans ontgW'

Soo en baet geen treuren,

Taft dan toe met alle vl«r>

T'wijl'tumaghgebc^n

'T roosje , dat foo Iujftigh bloeyt,

Kan niet lange dueren,

Jae alftont het ongemocyt
Tuiïchen hooge mueren

;

Jeught , en wat in hoven groeyt

,

Js van weynigh uren

.

Het liet dat heeft een eynd': dies gaet hy%hberc>j
eI] ;

* Gelijck hec fchijnen mocht , om uy t het wout te fc11 J

Maer fy , die kent de ftem van haren Celadon

>

Vcrftack haer in het loof foo veel fy immer kon- ^
Sy pooghd' het root gefwel, fy pooghd' haer vrcC

/
n
n

.

^
Sy pooghd' het mettet loof en in het groen te deck

e
' ^



Mi .
l

T R ° u " B E D R ° G H>

H If^00011 aen-gegaen als met een koelen moet

,

h f ^at^ met ern^ na
ty
ne kudde ipoct

.

Hy
fte

iV 0n nct oogh na Chloris henen wende

,

yy j

eir
> niet-te-min of hyfe niet en kende

.

He "f L-
0t J ^oe ^us a^een ? ^oe dus

,
eylaes

!
geftelt ?

H
0c i

ciliJnt (fprack Celadon ) dat ghy u bijlter quclt.

aen den mont ofuwe teere wangen

Of k
narc VVouc gebeten van de flangen

,

öf
[jcJ

op u ontlaft in dit onaerdigh groen ?

^00s fenijn hier uyt een floot gedroncken

,

Of ^ vuyle pad of adder laghgefbneken?

^
1 °e het vvefen magh, fegh watter is gefchiet

,

H
0o^^

nt fonder fchroom den gront van u verdriet,

Cctd
r *n ^cc ^ant van buytcn zijt gekomen

,

Qcj

a
!; °°ck vreemde lien hier worden aen-genomen

D
at

°^
tct Vvieje zijt, fchoon ick u niet en ken,

c ^es nict~te-min tot uwen dienfte ben

.

\{L
°tls dit verftont , doen is haer geeft befweken

,

ty^^ Celadon haer meyntte zijn ontleken :

V
Hb{

tCn leften uyc

;

° vvecrfte Celadon

,

^Ce
cJ

Cs ^ijn leven uyt indien ick maer en kon

.

^ori\
n*ct vv*c *ck > s^y ^c mct ^ ^e finncn

Hoe
j
^

0Ven-al eens vvaert geneyght te minnen ?

I h

Cn
/
C^ f°° geftelt dat ghy my niet en kent ?

yHgi°
ud ick my, eylaes Ivoor alle tijtgefchent.

M i

f
^ ( fey Celadon ) ghy Chloris mogen vvefen J

*ïoe iVCn fclfacm ftuck en heb ick noytgelefen.

H^Vf h
^C vvaert ^e^ van a^e j°n8e mans »

Vu'ttanj Pen » ^ndcr vorm , en buyten alle glans

!

QorPk*
VVaC on8e ^uc^

»

v vat gift necft 11 geschonden
heeft over u foo barden plaeghgefonden?

K k k k 3



o 3 o HERDERS
ct>

Ey fegh eens vvatter fchorc ; want eyfter yen*
5
- 1

Die moet dan open doen de gronden van hetq^
c

*

'K en wil u (feytde maeght) mijn onheyl niet verbe g

lek hebbe > weerde vrient , Cupido willen tergen >

En dacr van koomt my dit . Eylaes ! ghy kont het

lek ben aen alle kant gefteken van de bien . r
Niet van een flechten fvverm , maer van de flimfte

1

Die uyt Cupidos korf, en om de vrijfters fvvieren ; ^

Dus , (oo ghy oyt mijn vnent voor defen zijt g
e

Geeft my doch heden raet, hoe dat men die g
eïieC

De lincker fvveegh een wijl , en fcheender op te let

En gaet hem als bedroeft ontrent de Nymphe fetten 1

En tVvijl fy nevens hem met groot verlangen n*^

Soo geeft hy eerft een fucht , en feyt ten leiten&

De byen , weerde maeght , die van Cupido komen
^

Zijn van een vreemden aert , en boven-al te {chro^
0 '

Sy fingen wonder foet > maer fteken lijdigh fel*

En naer een {beten jock foo wortet katte-fpel
•

Maer als van dit gebroet een vrijfter wort gefteken >

Ai wat men in haer prees dat is terftont geweken \
.

^

Haer jeught is fonder glans , haer luyfter fonder
c -

En die haer eens verfocht en wilfe nimmermeer-

Oock kander niet een menfch de (hoode plaegh g
enC

Of hy moet van de kunft ofvan het ambacht vveie
•

En fchoon dat yemant heek het droevigh ongeva 9

Noch blijfter vry genough dat noyt genefen • n ,

Hier op vingh Chloris aen noch meer als oyt te le

Maer ftracx de loofe gaft begonfe wat te vleyen :
f

Ey ( feyt hy ) weelt geruft , en ftil t u fvvaer
vet

V byen (lieve kint) en zijn de quaetfte niet'

My dunckt ick vveter een die fal u quael genefen >

^
Eer dat de gulde fon fal weder zijn gerefen* N



Maer
i.
TROV-BEDROCH.

^h0
3Cn cen^ menkh fynkunft cri gunfte toont

,

VVy
.°0rt Cgclijck ghy weet ) naer cyfch tc zijn gcloonc

.

%id^ tC
^C r̂^ in a^cs vergc^elcen »

kn k

n Van ^e ĉ ^ cn vvcct n *cc ^oe gc ftc ^ c >

%k
2^ t In%e^icx aen a^e ^ant gcquc ^ c

•

ïiii
c

i ?
nt

> indien ghy wik y mijn druck en pijne ftclpen

,

£
an heden-felfs u drouve fmerten helpen

;

Wcf*
'aet ons vveder-zijts gaen heelen dit gequel

,

^ ^
en bant d'ander vvaft , dan gaen de faken wel

.

S

^0n
tals Chloris hoort het flot van defe reden

,

fyk
lïlïncr nieuvve jeught haer rijfen in de leden

,

^ CCck^n herder aen , en feyd' hem , Weerde vrient,

eec dat een die werekt na eyfch vergolden dient

:

°n
^ c ^ct va^

? £^y my ^ont genc ên
>

Niet
UVVC z^ n:5Cn ghy ^l c mijne vvcfèn

;

\ Vl°0r cen k°rten ft°nt3 maer voor den ganfehen tij

t

phfal
^er

*even ^ >
cn S^y op aerden zijt

.

^ boven dat mijn vee te famen brengen y

GLp ^emaei met uwe kudde mengen y

^
Al Jj^i

er mede doen als met u cygen goet y

b^Vv
as

i

Ick ^perderhoop als ghy , ö herder, doet .

11

ty
id k

C krachügh woort dat Celadon verwachte >

Hy ^
aer uyten mout al rafler als hy dachte

:

k ^ frf
^ ^Ct Sun^§^ aen 9 kuft ^n reebcer-hant

,

^§iCt
dit befpreck de macght een liefde-pant

.

^^t^
er
°P terft°nt nieliff en ruyte plucken

,

' Vq^ ^Cüghdigh fap haer op de wangen drucken

:

% Jj^tcr munte by gedopt in honigh-raet

,

Cn benden voet foo voelt de vrijfterbaet.

°He t

V n0ch CCn ÏCV de knobbels had beftreken

,

§root gefvvel in eenigh deel geweken

:



éi>
HERDERS Mghatü,

Maer als hy noch een mael gebruyckt het macnu0 &

Soo vviert de fchoone maeght als fy te voren vvas

.

Hier op riep Celadon : Mijn loon die is verfchenen.

De bubbels zijn gegaen 3 de knobbels al verdwenen ;

lek heb , ó herderin , aen u mijn kunft getoont

,

Nu iflet eenmael tijc dat ghy my weder loont

.

Nu iflet eenmael tijt dat ick na langh verdrieten ^ f

Eens trooft > door uwe gunft > eens vreughde fal g
en

Gelijck de reden eyfcht . nu iflet eenmael tijc

Dat ick eens uwe ben, en ghy de mijne zijt-
;

Nu iflet eenmael tijt . Hy wou noch vorder fp r

j ^p.
Maer üct , het docht hem beft fyn woorden at te

Daer is 'k en weet niet wat dat ritfelt in het WO t

Daer op dan Celadon fyn reden wederhout.

De Nymphen van het dorp > die hare Chloris miftcn '

En niet als op het left van haer vertreck en vviften *

Die foecken over-al waer datfe vvefen magh >

Om haer te doen verftaen het eynde van den üag 9

Om haer te doen verftaen hoe dat de geyle jonge*1

Ten leften met gewelt tot vluchten vvas gedvvong

En foo vvas af-gerecht dat hy niet meer en moe 9

En foo ter nauwer noot geftegen in de locht •

Maer t'vvijl fy in het wout aen alle kanten fochten,

Soo vonden fy de maeght vry beter alfle dochten \

Sy vonden haer gefpeel verfekert van gevaer >

En noch een aerdigh quant gefeten nevens hae^
^

Sy fien in haer gelaet een wonder groot vernotfg

Sy fien haer boven dat de handen t'fimen vougen 9

En daer op treet het rot al vry wat rafter aen >

En hoort daer over-hant hoe alle dingen fa
ctï '

^cte** t

Stracx rijfter dubbel vreught , en al de friffche m
^Jen , pjj

Aen wien uy t rechte fucht de faken wel behaeg



S0q
penhungeluck: en tot een foet befluyc

,

^rdV*^
^Ct maegn(^e-rot een kranfje voor de bruyi

%
t j

C

jJ

en onverlet, Coo zijnder noch gevonden
en vveet niet hoe , hierin vertwijfelt ftonden ;

0,^ j

S een ftdk nijt die haer in't herte knaeght

^v
Veti^

tet Celadon met onfe Chloris vvaeght •

\a en van de bienwel eens gequetft te vvefen
^orfool-

Sy
y

100 «even hant daer afte zijn genefen

;

en *chen, maer om niet ; en die het ftuck benijt :

y t j

*ae
£nt niet anders met als nepen van de fpijt

.

<taer

m eenigh feeft de plaets foo wel gemeten,

Het ^

S ee»igh menfch die qualick heeft gefeten

:

\ v
°^ ^e ên ^agn en menighmael gebeurt

,

aerder yemant lacht een ander weder treurt

.

Pour tcpotr de tout , tlfaut avoir de eelt

.

L 1 1 I VER-

J
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*3+

V E R H A E L

Vol jammers en bedroghs>

Dienende onder anderen tot eenjpegelvoor dieo^e

om acbt'te nemen op hare dochters .

..Mc*

Etiseenoudefpreuck, Wie»10

plagh te vlieden, . j^n

Engeeftheminhetvvoutaf-kee °

de lieden,
0^et

^'

Die moet in fyn bedrijf, cn

:,0fW'
fen fchijn

,

Een geeft van boofen aert

Engel zijn.

Ick fegge noch eenmael , wie dickmael is verholen >

En gaec veel buyten svveeghs in dichte boflèn dolen

Verruckt in diep gepeys > daer is geen feggen aen 9

$

Syn breyn moet voor gewis in vreemde bochten

Dit is van outs gelooft . Op op, verkleunde finnen*

Ick wil een vreemc verhael hier over gaen beginne11^
Ick wil een felfaem ftuck hier brengen aen den

Dat al wat jonckhey t hiet ten goede dienen vc&t>

Een koop-man over zee > aen vvicn de fnelle baren

En al de winden felfs nu lange gunftigh waren

Hem
Een

Had geit by een vergaert foo veel ais eenigh n^n

Met handel en geluck y te fimen rapen kan

.

m was een jonge maeght een eenigh kint get>°
.

kint dat fchijnen mocht van duy fent uyt-ge^
0

Een kint dat geeftigh is en van een foeten aert
, c

En daer aen vander jeught geen koft en vvofl $

Soo haeft een roos ontluyekt , en toont haer rij<* v

Flucx zijn de byen daerom hen te mogen laven •
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Sq

v

^
rhael voljammers en BEDROGHS. «35

Son
^C ^boonemaeght begon haer Toeten tijt

,

Vy
ae

° Vvert de friflche blom van alle kant gevrijt

.

Dje

Cr^c en fchoonheyt is , daer zijn gevvenfte faken

j^
et een ftille kracht de menfchen gaende maken j

c
ls Van outs gevveeft , en heden op den dagh

Ey °£aet bet even foo gelijck het eertijts plagh

.

Ecö

ttlls °nder al , een van de befte geeften

,

jf üyckje van de jéught, een luft van alle feeften

,

^
Vought hem by den hoop , en dient gevveldigh fchoon,

^anT
Cn a ^ ^ec v°kk z

*i
n dienaers Tonder loon

.

°ef l

C Dkc%efet

»

en uet naer niet genaken

,

Hoe ^ y^cr een ^c vrM ers Opraken -

}

t
!.

VVe
' £*ac Yemant vley t , hoe geefttgh yder mint

,

Ho0n
°?nt naer even-ftaegh tot paren ongefint

.

*1q
et

i j
c haer yemant noot , en dat de jonge gaften

Sy i .^
en [ót vermaeck , en op haer dienften paften

,

Eu
l
J c geduerigh t'huys , en hout figh bijfter kort

,

\t p

tllcc een menfch en weet vvataen de juffer fchort

.

vv

eer
yemant klaeght van brant en minne-wonden

,

S0q
5' Van haer verfmaet en veerdigh vvech-gcfonden

,

Het f U
C

-

*S ^acr Se 'aet '
CI1 vvaerom veel gefeyt l

Jffy
c^jnt dat haer de borft in ys befloten leyt

.

y tec^n baer eenigh vrient hier over komt te fpreken

,

Eu 0£ ,

e ^cden af, en vry met harde ftreken :

0 h t»J r
aCr Vadcr fclfs tot echte banden riet

,

8eIijckfe was , en acht fyn reden niet

.

'juj^L^ bedrouft, dat haer verweende finnen

Hy
v^

er groene jeught onvvilligh om te minnen ;
'

^
Vv

a^ ft ba er bruylof-feeft , hy wenft ec fchoone vrucht

;

$ Vv
as

C een ecniSn klnt dat maeckt hem ftaegh beducht

.

le

rn
Ct^

n Sroot vcrdriet voor al de jonge-lieden

,

cen vollen ernft haer trouwe quamen bieden

,

L I 1 l z En



<M . VERHAEL VOL J A M M E R S

Enfvvevenomhethuys : maer voor Euglottus n

Die ( vvaer hy vvefen mocht ) is by haer metten g
e

Hy was van (liegen aert , en hadde lange jaren

Veel fteden door-gerey ft , en landen om-gevaren ;

Dies had hy veel gefien , en menigh dingh bcmert* > <

Daer uy t de rouwe jeught haer breyn en oordeel

Hier quam de liefde by 5 die kan de menfehen flijpen *

Die kan de rouwe jeught en groene finnen rijpen

:

Maer des al niet-te-min , al wat hy oy t bedacht

,

Daer wert door fyn verftant geen voordeel uyt g
e

Euglottus , dus onthaelt , die light geheele nachten

Geduerigh om-gevoert met vreemde na-gedachten \

Hy weet niet hoeter gaet, ofwatter fchuylen^g
9

Dat hy een friflche blom foo bijfter killigh fagh • -

j

Hy weeght het felfaem ftuck met vvel-bedachte lin

En noch en weet hy niet wat dat hy fal beginnen • . u
Doch naer een langh gewoel Coo maeckt hy dit t>e

En borft ,als buyten hoop , in defc woorden uy 1
•

Wat doet een vrijer niet om (ynen brant te ftelpen
j
^ j

Al waer geen deught en baet y daer moet de duyvel

lek heb nu langh gedaen al wat een eerlick man

Ten dienfte van een vrou te wege brengen kan •

lek heb om niet beprouft wat herten kan bevvege > ,

Nu vvort mijn grilligh hooft tot flimmcr raetg^cv
c

lek wil den afgront felfs en al het hels gebroet

Bewegen , foo ick kan , tot trooft van mijn gCR

lek wil de fwarte kunft en al haer naere ftreken .

Gaen nemen metter hant > ick wil met nickers lpre

Ick wil . maer niet te ver ; daer is noch ander ra

Die my te defer uyr by menfehen open (het- ^tï»
Doen Ammon was verheft, en fcheen van luft te

r^c^e
Vi

Een vrient vol hoofs beleyt die deed' hem trooft ve* ^



EN BEDROGHS-
Alleen

y
11 maer door een treek , dien hy den joncker wees

,

lct
v

aer u
yc dat naderhant een vreemden handel rees.

V0iia

cct ecn ouden fchalck, die woont hier by de bueren

,

b Scn
> vol bedrogh > en duyfent flimmc kueren s

öie

S CCn
^00 ĉ vos a' het Il

l
c^ bedrieght

,

^luft ^eru^ en ^aepc ^an a*s ^c duyvel vvieg^t

.

\tx

1S
^Uaet te ^oen > ^7 vveet verfcheyde rancken,

üaer

°Ver ^oven a ^ ^e vnj
ers hem bedancken

;

S ^C ^nc^er t'huys. want fyn doortrapt verftant

j

Cc^*n Vo^ kracht ontrent den minne-brant.

^Vy f
^ ecrft om raet op al mijn (aken vragen

,

Hc t

^ ^enftigh vint dat wil ick heden wagen

,

S
0o

&ae dan foo het magh . Wanneer men hollen moet

\
c

lCfttcr niet gegaen als met een (hellen voet

.

\o
naiac l heeft beftaen te danflen met de dwafen,

Dj
e

Ct a
^ Verder in , die moet geweldigh rafen

,

> Vi^n
Ctet a ^ beftaen wat bate geven magh

;

gaet te werek die doet den befte flagh

.

\ na^ g^p^ck g^et hy den lincker vinden

,

\\
v°l fli^ beleyts , een feyl van alle winden

;

I
^ dicT*

1 ^Cni ^racx ^ct °*r ' en °pent fynen raec
>

|y

l

°p h

VV°rt mcttcr haeft verandert m de-daet .

Ct^ heleyt . Charinus hadde flaven

,

ï^^kleyn gewin by dage moeften draven

,

Ij-^cr
Van ^et vo ^c^ ^at ^cn ter hu ere nam

,

j^o^ Cerden wederom wanneer den avont quam

.

II\ r
er VVas een moor , die , mits fyn geeftigh vvefen

.^0Uck vernuf, van yder wert geprefen •

^°ck ^uglottus van y hy fagher voordeel in

.

\ e t h
^ ^cync âcc 'c "jft dickmael groot gewin

.

^o
Ct

ern door een vrient , een van de naefte bueren >
0t*Ueynen loon den flaefin ftilhevt hueren :

L 1 1 1 3 E



VERHAELVOLJAMMERS
En na dat hem de Moor ten dienfte was gebracht >

Soo tijdt hy na het velt en geeft hem op de jacht

.

En als by door het wout een vveynigh heeft gereden >

Soo daelt hy van het peert , en geefthem na beneden ; \

Hy roept dé huerlingh daer, en vraeght hem menig

En hoe het fynen heer , en al de knechten gingh *

Hy vraeght hem na fyn lant , en vvaer hy is geboren

,

En door wat ongeval fyn vryheyt is verloren

,

En wat hem daer ontrent ofelders is gefchiet

,

Maer dat hy vragen wil „ cn vraeght hy efter niet-

De flaef> in foete tael foo gunftigh aen-gefproken >

Is door een ftille vreught , gelijck een roos >
ontloken

,

Hy biet den ridder eer , en doet hem goet befchey
c >

En hem vvort meerder gunft en voordeel toe-gc 'c/

Want als hy oorlofnam om na fyn huys te keeren >

Liet hem de jongelingh een goude kroon vereeren
^

En badt hem boven dien , den naeften fonne-fcW

Hem weder dienft te doen , en by tc willen zijn '

Dit pleeght de jongh-gefel wel fes offeven dagen > ,

En 't is hem groot vermaeck de Moor te mogen v^g

Jen leften fey t hy dit : Hoort , Abdon lieve vr*
'

'T is my cm groote vreught van u te zijn gcdi^^J^^,

Ghy hebt een geeftigh breyn cn vry geen flechte l ^O wout ghy maer een woort voor my ten beften lp

Aenhaer dien ick bemin, en voor de fchoonfte

Ghy fout een preu ve (ien of ïck oock danckb^

Ghy fbut.hac.ft konncn fien dat ickfe kan verge^e*
1

Die oyt een gunftigh hert voor my te pande ftelde*
1 >

lek fegh li vryheyt toe oock heden op den dag
j»_

Soo ick de minfte gunft van haer genieten
naag

De Moor in dit verhacl die ftont gelijck vcr(kg
en >

Hy was in groot beraet hoe figh te fullen dragen
>

0
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Of

^yf

Va

^er *nte£k>en
'

faghdenjongelingh,
^at net ^ect tot aen net nerte ginön *

Etl

van f

Cn droevi
gh nat hem °P dc wangen vlieten

,

fj
ec
^

'

aengeficht tot op fyn boefem fchieten

.

c
l ^^feytdeMoor, en quelt u finnen niet,

raet en trooft voor u verdriet.

^Vy
att

U 11161 beicheyt ten vollen openbaren

$y^
r °miïïe-gaet , en my is vveder-varen :

ün ,
o"v dus verheft , en foo volkomen vint

,

h^°d v

1

8eeni^ns vveert van u te zijn bemint

.

^cf^
n "erneirijck , hoe gaen des vverelts (aken

!

Vie
t

lC Voor u ^aet dit magh haer béd-genaken

;

, Heeft
k*0 ghy wilt : Miiandre , weerde vrient

,

W tïiy noch defe nacht van hare jeught gedient -

?

k
de ên nacnt haer teeren lèhoot ontfloten

,

^da
rtlen

^gnmael haer foetfte deel genoten

,

5 ^t&k
na Vo^en eyfch . en vvaerom langer praet ?

^ Van nerten vvenfcht daer ben ick van verfaet

.

Ct^0

C lnm
*Jn vettreek en tot mijn koets genaken

tygcJ
1

?
11 Van cottoen , om geen gerucht te maken

:

^
11 "aer in het bed , en ftreckt haer nevens my.,

^k even 's nachts in ftage flaverny

.

Vcif
°°n moe(k ben en vvenfch te mogen ruften

,

h'v
S
^en Senevgnt tot fy^ en minne-luften

,

l|^fw ^
0rd ick evenwel by wijlen op-gevveckt

,

C^t h
ionge maeght ontrent mijn leden ftreckt

.

Nce^
1 eerfte licht de vverelt komt genaken

,

f Jiov

C na dc ^unft in ftilhey t wech te raken

:

V C^C
en weter menfeh wat datter is gefchiet

,

8by
n
°c cen vuyle flaef een fchoone maeght geniet

.

Vt t

Ü lot de luft foo bijfter feer genegen

,

0t U Vcrmacck al vry bequame wegen j

en bedroghs. <S3S>

1

Ghy
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64o VERHAEL VOL JAMMER S ^
Ghy fulc haeft zijn gedient , miflchicn noch delen n.

Van al dat u gemoet uyt defen handel wacht

.

De joncker was verfchrickt als dit de moor verbael
c

^ ^

Het fcheen dat hem een droom door al dé finnen

Dies fprackhy tot den flaef: Tis feker datje
»ci;

En dat u eenigh fpoock de finnen heeft verdvvae

lek houw dat u een geeft by nachte koomt beftoke >

Wanneer u door den flaep het oordeel is gebroken
-

Ixion heeft een wolck in ouden tijt gekuft

,

En hielt door luno felfs fyn vier te zijn gebluft-

Neen \ heer , met u verlof, gingh Abdon weder legr?

Het ftuck is al te klaer , en niet te vveder-leggen >

De vrijfter , u bekent , is jae mijn eygen boel >

Ten is geen {pokery dat ick met handen voel

.

Ick wetet voor gewis , wanneer de fonne-peerde

Haer fullen metten dagh ontrecken van der aerdeiy

En dccken met den nacht geheel het aertfche dal

,

Dat
fy

al wederom tot my genaken fai

.

Ick ken haer ganfeh bedrijf, ick hebbe vaftc peyl^n

^n
.

Wanneer fy is geneyght haer fchoot aen my te vey
^

Sy heefc my door een wenck op heden doen vcï

Dat fy al menighmael voor defen heefc gedaen
•

Euglottus evenwel en konde niet gelooven

,

Dat Abdon van haer eer Mifandre kon berooven ;

Dies wort hy ganfeh beluft > te leeren uyt de d^et .

Wat hier van weien magh > en vvntter &

De nacht koomt onder-dies den hemel overtrec

_ fy t.

,

Een wonder rou gcftel . daer gaet hy neder leggc

En laet hem van de moor in alle dingh gefeggen

:



64?ij. EKBEDROGHS.
öf r

Ul

f

een A°r<%h bed , gelijck een flaefgebruyckt

,

D
let

•

*8n eerft moede vverckt en dan fyn oogen luyckt

.

^ick ^UCk ?
e êt ' en ^bdon door-geflopen

,

D
e

^
yveet niet hoe in duyfter wech-gekropen*;

te

r

$ ^e Moor en ronckt , hy flaept den ganfché nacht

f

V

u
^C j°ngelingh met angft fyn kans verwacht

.

Dc j
ciloon ofal het huys in ftilheyt is gekomen

,

^nl
en toe

~Se(^acn > de lichten vvech-genomen

,

^Hes

r ^ ^CCn Sevvaê^ 3 mcn noorter geen ge^yc >

Hyj
s l

^
aeckt de jongelingh een wonder vreeint befluy t

,

c^ c ofdat de Moor ( gelijck de flaven plegen )
kAen 5 tQc bcdrogh , tot rancken is genegen :

Of
eilckt of hem de boufmocht brengen in den noot >

fyvvo

11* vuy" gevvin mocht geven aen de doot

.

\rjj y~nacftgefint figh uytec huys te maken

,

b atl
> vermits de nacht , niet van de folder raken

;

£ti

tee^ tc z ijn gehoort , en dan te zijn verraft,

een diefte werden aen-getaft

.

°Qu

r
bleecke fchrick verliet fyn koude leden

,

Ee0

111 ^e Jonge macght al fachtjens aen-getreden

:

, uj
e

Vas-licht was haer keers , dat gafeen kleyne vlam

,

leriiant vvertgevvaer of in het huys vernam

.

Van cottocn °féchter ftofgeweven

,

Sy
v

en
geen geluy t op trap of folder geven

:

k Sy
s met nacht-gevvaet verkiert gelijck een bruyt

,

M§* atT1 tot aen de koets , en blies haer keerijen uy t

.

V o^c

^

CC^

§

c êt
' *V

S

in&n naer neder-le^gen

,

maeght oock fonder yet tc feggen

;

b
5t
/Cck was gedaen , vermits hy wert gewaer

V^drc
VVaS nevens nem en ny benevens haer

.

^nd
Vvas verbaeft . fy voelt ontrent de leden

ers allTe plagh , onfeker van de reden

,

M m m m ( Daer



64* VERHAEL VOL JAMMERT
( Daer is een wijt verfchil hoe dat een edelman

En hoe een moede flaef figh hier generen kan ,J

Sy fpreeckc Euglottus aen , fy gaet hem ondervragen >

VVaer uyt in hem ontftaen foo dichte minne-vlagen

,

Ké > feytfe , lieve vrient , en doet u niet te kort :

VVaerom u jonge ziel foo quiftigh uyc-geftoit ?

u

Indien ick bidden magh , begeeft u om te ruften

De maet is oock een deught ontrent de minne-lni
^

Wie al fyn koft verflint ontrent het middagh-n^

Vint , als het avont vvert > fyn tafel bijfter^r
^f

'

Euglottus niet een vvoort 5 tot hem de ganfche led

Zijn moede ,
zijn ontfet , en dapper af-gereden : c ;

Doen gingh hy Ammons gangh. het vier vvert
ti^^

Wanneer men heeft gepeylt de gronden van
oc
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EN BEDROGHS.
V
Vathe " °

VvijI in ftlJhey£ overIcggcn >

Maer
? *?u te doen , en watter is te Teggen

:

% d
y
k

C oncler"£iics vvat haren Moor ontbrack,

Vat cc
,

at hy niet een vvoort in al den handel fprack

.

öatgL
0rter

> fey de maeght , vvat mocht u doch bewegen,

Vy °yi^ en vvaert, en efterhebtgefvvegeri ?

VVa* l
^ U bidden magn j êgnm cc een gunftigh v

/en

j ,

"u" U1W wrttiwicu Lvioorontorac

\u y niec een vvoort in al den handel fprack

.

^ter.feydem;
°yt ftü en vvae

Vy"f^ u bidden magh , fegh met een gunftlgh woon
ty

at f

1 hedenmeer als oyt u leden heeft bekoort

,

^wa

°° Cen gr°oten bran t in u heeft konnen ftoken

,

Geef i°
m noyt een vvoort hier over uyt-geiproken

:

Eti(j
0

1(

j

r doch reden van. HierberftEugiottusuyt,

%yp
over haer met wonder hart gcluyt i

^nder eer , 6 fchuym van alle vrouwe
Vy^^ du geval fyn gramfchap wederhouwen ?

I
^er i

U ^0Qr redens kracht betoomen fyn gemoet

,

^toL ^nyons dit verdriet , en u de Ichande doet ?

^ u
n rauvven flaef u teere wangen kuilen ?

Of
c^

e
ynen (choot fyn vuyle tochten bluffen ?

(j
\ ^'""^eck aller jeught ! ó monfter van het lant 1

[}\e^af?
S °nguer bedrijfnoyt menfeh gefchreven vant

.

^Hft
edclman heeft u wel eergebeden

,

Heepc

aegh aen-gegaen met al de befte reden

,

(A^e J-

n u ^aegh gefocht fyn trooft en echte wijf,

jj
Pijt i J

e Voor de trou dit fchendigh tijt-verdrijf

?

%yt

° 8r°ufaem werek dat noyt en is geweten

,

Y 'c ^

CVen ^eC £̂^n kVen^ vergeten '

'V
'e k

1 ^lmrner daec voor defen oytgefchien ?

4| %^
ai[der vuylder dingh in duyfent jaren fien ?

H^
*k uyt-geftaen > wat heb ick niet geleden

,

kW Vv

Cr cens en dacht aen uwe teere leden ?

Get aL
lCaen mi

ï
n gcmoe c gelijck een weerde fchat

,

öhy zijc een poel van ick en weet niet vvat

.

M m m m i Een
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64+ VERHAEL VOL JAMMER S

Een kot , een goire kuyl , daer bengels ,
guyten ,

i»

Is veyligh toe-geftaen haer lufl: te mogen laven

.

O fchennis fonder gront ! ó noyt bedechte fmaet,

Diealwatleelickisinvuyltcbovengaet.

Maervvaerommeergefeyt? hetisgenoughgefpro
^

lek heb mijn lufl: gedaen , ick heb mijn leet gevvrofce^
Ghy blijft nu dieje zijt , een morf-houck van een

En weet dat ick voortaen u gunfte niet en hour>

V liefde nieten wil . VVaer fal Muandre blijven ? „>

V Vie kan haer killigh hert , haer bleycken mont bcic

^
Het (cheen dat haer de ziel als van een donder-ilag

Vermorfelc , wech-gcruckt, en fonder vvefen ^15

Haer oogh is fonder glans , haer geeft van haer g«vV

c leen y

Haer mont is onbequaem om yet te konnen lpreK.
. ^

Haer breyn is buyten {poor , haer finnen op de v

En wat haer adem blaeft dat is een ftage Tucht .

Euglottus maeckt hem op y en ftaeckt fyn hevigh lc

^

Hy vvenfcht te mogen zijn te midden op de velden •

De Moor doet hem geley , en wij ft den edelnia*1

Hoe dat hy met gemack van daer geraken kan •

Daer gingh de vrijfter aen : O God , doe my gen*'Je f

lek ben nu buyten hulp en even buyten rade,

Ick ben nu buyten trooft y ick ben >
eylaes !

ick

In foo verboften ftaet als ick een menfche ken •

Ick ben nu fonder eer ; ach ! vvaer ick fonder leven >

^

Ach ! vvaer ick in de lucht tot flenters vvech-geu
r

Ach ! vvaer ick van de zee geflingert aen de ltra

Ach ! vvaer ick van de ftorm begraven in net z<

Ach ! ware my gefchiet dat Myrrhe quam te beu

Dat ware my een trooft in dit ellendigh treuren- . *^

O ! dat een harde fchors mijn aenficht decken
^ ^

En dat ick noyt en fagh de ftralen van de lochc
.

p



!

Ach 1

en bedroghs. ó 4)
*

E^/
VVaer

'

lQk nu een boom ten midden op den velde

,

Een U
CCn men^ van mUn verdriet en melde

;

kkb
°0ni Cn ^cn n*Ct> m^ vouê^z Seen j

eu&digh bladt,

O
c lj Q^

n ^jn eere quijt > dat is mijn befte fchat

.

En

y

v

en hemel viel 3 en wou mijn fchande decken

,

O ?
U
^}Un hooghfte (maet met duyfter over-trecken

:

ct aertfche dal ontflote fynen mont

,

^of?
C^tC ^e ên romP tot *n fy

n diepften gront

^ Vy
lt ^00gh gebou op my quam neder-ftorten

,

Och ^crten^cct cn drouve dagen korten

:

Eu j
^en hooghften bergh van boven neder quam *

^
0cbi{r

Cen 0ogenblick mijn droevigh leven nam

.

Ct n*Ct öenoug^ • oc^ °£dit ganfche vvefen

,

(V
c dit vvonder Al te famen op-gere(èn

,

S
0o j

l VaUen over my gelijck een groote baer

,

ptj
s

atter niet een ftuck van my te vinden vvaer

.

'^vv

1
l n hooghfte vvenfch . ó mocht ick dat verwerven >

ICU
U

*n dit verdriet met blijder herten fterven

:

|
H

y

V°U

3

^dien ick mocht , tot trooft van defe pijn

,

j^Vv
0u

°u
> indien ick mocht > tot ftofgemalen zijn

.

%

ïïlacr vvat 5 oc^ arm • vvat^ vorder vvenfchenl

let
t)

Ceri

L
^ct

> ecn fl°ir > een ^P
ot van a^e menfehen

,

V rf

11

^nootftc (poock dat oy( de werelt fagh

,

Q ^ fa**^
Ccn duyfter hol mijn fchuyl-houck vvefen magh

.

^f^.^j^ henen gaen ? al deckten my de bergen

,

A( X hjekewel oock daer fyn oordeel vergen

:

Al^°chn°^
a^e ti

j
tin

P^
aet^n Onderlicht,

X
°chc

^ even naec^t voor Godes hel geficht

.

H mct den wint door al de werelt vliegen >

Al da
1 r

^ cvcnvvel den Schepper niet bedriegen

:

, ^is 0
*
ckindezeeenhaeroneyndighdiep,

J
'

Pen voor den Heer vvat hy te voren fchiep .

M m m m 3 Al
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64.6 verhaelvoljammers
Al mocht ick met de fon door al de vverelt rennen > ,

Noch {al dat wacker oogh oock daer mijn fonden

Al fonck ick even-fèlfs tot in den fvvarten poel

,

God vond mijn bange ziel oock onder datgevvoel-

Wat raet dan
> treurigh hert ? ick wil gaen henen dW*

Door wegen noyt befocht , door onbekende palen,

Tot ick eens vinden (al een aercrijck fonder gras

»

Daer tot op heden toe geen levend dier en vvas

:

Daer niet een vogel finght , daer nimmer friffche boo&

Haer toonen op het velt , ofgroeyen aen de ftrooiïicn
•

Daer niet als rotfen ftaen ontbloot van alle groen ,

Die niemantdienftigh zijn of eenigh voordeel &oCti
'

Daer wil ick even-ftaegh mijn tranen laten vloeyefl >

Tot dat door mijn gefchrey de beken fullen grocycO >

Tot dat ick neder-fijgh uy t druck en ongeval

,

Tot dat ick even-felfs een beke worden kJ

.

Hoe foet is oock de doot, als ons bedroufde (innen

Door eenigh fvvaer gequel haer laten overwinnen - ^

.

De baer is dan een vreught , het grafis herten-
W^n

En (iet dit is de ftant van my ellendigh menfch

.

Maer t vyijl haer drouf gemoet aldus beftont te kkg
01
/

Soo quam den dage-raet met haer vergulden vvag^n '

En bracht op haer karos het voor-fpel van den d<1g
9

Dieslietde juffer af van haer bedroufcgeklagh- ^
Sy neemt haer flechtfte klect

, fy deckt haer naecktc &

En is met ftillen gangh ten huyfen uyt-getreden ,

En vorder uy t de ftadt : maer niemant is bekent

VVaer dat na dit vertreck de vrijfter is belent -

Men heeft alleen verftaen dat fy is komen dolen >

Daer feker kluyfenaer , int dichtfte wout verhol^1 *

Satineendiepgepeys: endathy haer vernam
f

Daer fy ( des onbevvuft ) ontrent



>at fy j
EN BEDROGHS.

tl
fchecn

Cr
1*

ct verd»et haer fonden quam verfoeycn

,

Dat fv
i

evcn-ftaegh in tranen vvcch te vloeyen

:

Dat
/

?

aer mager Üjfwou fmacken in den ftroom

,

'atfy J aer tccren hals wou hangen aen een boom

:

\ op u

Cr mec ccn mes vvou in den boefem fteken

,

Maer
?
er

fyg
cn~fclfs haer leet te mogen wreken

.

.

acc»e goede man haer beter dingen riet;

6 +7

h
n^m

CrCmi
-'
t ^aer f

*

onden nad beleden

,

h
ie
G<ü? j

Vas
gctrooft met aI^ befte reden

den mcnfcheneeeft:i geeft : maer datfc lijckewel

Vy
i, ^

met acn en nam
> mae* bleef in haer geq uel

.

\ di n .8^ een grof c» fclficm laken

,

echte ftofvoor haer een kleet te maken

:

Dat

1

i
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Eer datfe neder-fiight of in den grave daelc-

Die als een weerde (chat zijn dienftigh op te 'e££ ĉJo

Men figh hoe fy haer vvrongh en by den halfc

En tot haer eygen ziel in defer vougen fptacK •

De duyvel is van otits een meefter om te lieg^ f^ $
Hy kan > door flim beleyt > een vrome ziel bcdfl t>

Men hoorde voor het left haer goede dingen iegg

ó48 V E R H A £ L V O L J A M M E R S

Dat fy na dit onthael gingh dieper in het vvout , ^
En dat geen tnenfch en weet vvaer fy haer woning

Dat hy in haer vernam een wonder groot berouwen*

Met opfet noyt een man na defen aen te fchouvven.

Dat fy nu ftekc-blint voorfeker wort gemeent >

Mits fy geduerigh treurt en fonder eynde vveen
c

•

Haer aenficht , fey de man > en eertij ts roode vvan
n̂>

Die zijn door bleecke vervv als met de doot bevan£
c
ys>

Haer geeften fonder vreughc , en ftaeghindicpg
cr

Haer aders fonder bloet , haer leden fonder vleys >

>

Haer borften wonder blau door kracht van harde h

Soo datfe wonder vreemt en bijfterdeerlickf>gen >

Haer oogen ftonden hol en in het breyn gc^rl ^pc^

Haer vlechten , eertij rs fchoon , by vloeken

Haer wefen als een fchim. fygaet ontrent de be*e }

En fiet hoefeer dé-jeught van haer is af-gevveken* .

,
Endatishaervermaeck. fiedaer een jonge nia

^0o^J( ^
Die haer mifmaecktheyt prijft , en van haer ^0

VVanneerfe flapé wilt foo neemtfe groote fteenefl'

En neyght daer op het hooft , en moede van teW ^
Vernieut haer tot den druck . haer fpijs is

ande

Als wortels uytet bofch en water uyt de vliet •
>

y

(

Sy wenfcht voortaen niet meer in haeft te moge*
1

Sy wil eerft beter trooft van haren God vervverve
r

Sy wil dat eerft de geeft haer in den boefettt ftraC

^



fj i
EN BEDROGHS. H9

\y
renght 3 door enckel lift, de menfchen in gevaei

,

7 WaS 0Ver ^an^ een fent-konftenaer

.

^totf
CCr

^ tot het quaet ons herten wil bereyden

,

S0q J?

1 duyfter werck en van haer plichten leyden

,

^
fcclt de lincker vaft , dat al het flim bejagh

y t0(^
ruchtbaer worden (al , of komen aen den dagh

.

%
fyj

nt ons ( foo het fèhijnt ) een kamer Tonder glafèa

,

Hyf
C£n ^uyfter hol , een lock-aes voor de dwafen

:

$aljn
^C °ns bovendien: Wat hier oytvvort gedaen

, \pj
^Cr in\

een^C mc^Z ver%e^ blijven ftaen

.

Vv
aer

Ct^ gchcym f dac duyfter (chijnt te vvcfen»

D
aer

Il0
y c gulde fon ofmane komt gercfen )

ï ^ie v Sroote fchuyf ter zijden afgemaeckt ,

*

Sls ^ |
^n opengaetlchier eerfe vvertgeraeckt.

°° v
^c

C

i^
lc^ ^uc^ cen vollen is bedreven

,

Eu ^

et^e ioofe vos een helder licht te geven ;

k Al^
0* VVo^ dan gefien , als in den hellen dsgh

,

A^ ^holcn fcheen , en in het duyfter lagh

.

^ott
khennisuyt, als in haer volle leden,

Qer
0e

Van a^e kant geweten in de fteden , \

fyes
i
F*^n^ het lant , en vvaer men menfchen vont , X
c"c de vuyle geeft als met een vollen mont . U

^ lSb' ^ Z^ Z
*
VVat ^c^e nlct ge^°gen •

0WCe

JV11
^ vcr^>'t , en uy tet fpoor gecogen ! .

|

r,%y •

.

clat ick mijn oir aen u oyc open gaf

!

0 'jtd

Cn
^cugenaerooc^ van deneerften af.

\d.a
nu ter "jtfhet aertrijck my verfijnden

,

er en is geen trooft voor mijn verdriet te vinden j

N n n n Mijn

^tgeg
IC

.

ons gemoet van eere kont berooven

,

^
dac

Cn
^°n8c macght u meer en moet gelooven

,

\ Do
y c de macnc en werde toe-geftaen
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Mijn ziel die light en woelt als in een ftage dooU ^ ,

VVant daer is helfche pij n oock binnen defen lcb°

O God } als ghy den menfch laet tot fyn eygen fclvc

^
VVaer heen en valt hy niet ! hy (al hem kuylen deW

el

Tot inder hellen felfs , tot in den afgronttoe

,

Hy fijght geduerigh af, en niemant vveter hoe •

Oock van een kleyn begin , en van geringe faken t

Soo kan men tot een val in korter ftont geraken j
^^^

'T een quaet brenght 't ander in , het oogh ver*CX
fc,.

En ftracx foo vvort de menfch een onvernuftig*1

De befte van den hoop tot aen de vvijfte lieden >

Soo God hen niet en ftijft en kan het niet ontvlied^
1

>

Eylaes ! dit aerden-vat is al te lijdigh kranck > ^ï*

Het focckt , men weet niet hoe , fyn eygen
ond v

En fchoon vvy menighmael nae goede dagen tracht

Het vleefch noch even-wel vermeeftert ons gedac

Vermeeftert alle tucht , oock fchoon mep die vc

En fiet , dit is de ftant van onfèn broofen aert
.

^

Wat ift dat my bedorf ? dat eerft mijn hert vervol

Dat my door vuylen brant de teere finnen roerde ?

Eylaes ! 'k en wetet nau hoe dat ick eerftmael vic >

En wat het vier ontftack in mijn beroerde ziel '

By trappen vvort de menfch van fonden in-ge#
orIie'

.

En foo ben ick , eylaes ! in dit verdriet gekomen >

By trappen quam de luft in dit ellendigh hcflr

Tot dat ick van het vleefch geheel befeten vvefC '

Mijn vader was te flap , en ick van teere jaren

,

En vrijfters inder jeught zijn wonder broofe vvaf

Sy worden haeft ontsiert , en al te licht benfl e >

Indien men niet met ernft op al haer vveg^1 '
e

Het is licht goet te zijn , wanneer men is ver
.

jen $ ^
Van dat ons fvvack gemoet ten quade kan verley



EN BEDROGHS.
°<ier yemant wil van luften zijn bevrijt

,

OJi

is nut te zijn gemijt

Dusfc

OtJ[
VvaC(^e finnen terght o . ,

'
ckv°

Ut^t> ^ete
jcugnt > lck fprcke van gevoelen

,

^ £

et vvaer uyt de lult in my bcgan te woelen

,

k

n°e die vorcer gingh , en wat mijn hert verriet

,

Vy
at

tot mij n bederften leften is gefchiet

.

Sj
ltti

3 nu heftaen ? vvacr ^1 henen keeren >

Saf'X
^C êr U^r ^e vvan"noop overheeren ?

q P
nu c'ondergaen , en fmelten in verdriet ?

De fQ

°d
> mijn eenigh heyl , ick biddc , lijtet niet.

biey .
^ die wel eer in Sodom was bedreven

,

Als 1
tïlCn

*n u B°cck a^us te zijn befchreven

,

Ia ^
at ê groufaem was en vander aerden klam

,

Vd

°Venm de lucht tot aen den hemel quam

.

V(J
'C °a rechten eyfch u liefde wil bemercken

,

Dj
e

at u Vader-gunft gaet boven alle wercken

fcnf°^
1 ^öor uvve macht voor defèn zijn gemaeckt,

j
e ^oc* ' genaed' is m ijn begeren

,

t)
aer

.^t vvan-hoop imaeckt uy t mijn gedachten weren ;

^ ,J
S een ftage worm die my geduerigh knaeght

,

I NeT ^enaeU(^e z ^e^ tot in^er hellen jaeght

.

c
k vv -j

1 ^eve God , wat kan ick anders feggen ?

Eu ^•

Iïll
JR drouven mont in ftofen alTen leggen

,

I

^^ CCn ^uy^ y en pijpen 4* ecn kraen

,

|Y Vl
^ hjckewel mijn ziele niet vergaen .

e
ftijr

een billen galm in mijn gedachten fpreken

,

Hoe
fwacke ziel al walle (chier befweken

.

^lin^ ^ x
^eve ^oc^

'
0̂0 gocc%h aen den menfch ?

;

Vve
Uck verkeert in vrcugt,mijn leet in herten-vvenfch

°P heden danck oock aen mijn fnootfte fonden

,

ick even trooft en voordeel in gevonden

,

N n n n z Door
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Door Godes hooghfte gunft . Een flange vol fe^J^;

Na rechten eyfch gebruyckt > die kan noch dienttig

Hec lefte dat de man heeft van de maeghc vernomen >

Dat was een droufgefangh uy t haren mon t eeko^cn

1

Sy bleeftot inder nacht gedoken in het rijs

,

En haer verdrietigh liet dat gingh op defe wijs

.

T.ZIEL S V C H
OP DE WYSE

ftAlsThyrfts al de nacht , &c

Aeft als mijn droeve ziel

Met innerlick geklagh

Hare Tonden over-lagh

,

Waft dat haer dit ontviel

;

O los gepeys

,

En dertel vleys ,

Waer nebje my gebracht

!

Ick ben verfoncken in een droeve nacht
^

Diesfal ick? ö Heer,
Staeghen evenfeer,

Nu en immermeer
Kermen , kermen , kermen

.

Wilt doch mijner eens ontfermen,

Dat ick leve t'uwer eer

.

Ick foeck mijns hertfens vven

Niet in dat de werek
roen

Ofyetdatmenfchoonn«)

Ick word' een ander menie»-

O los gepeys >

En ydel vleys? .

Verlaet nu dit gemoet ' , u0of
c *

Chyzijt,ö God, alleen

Dies fal ick voorwen

Treungh vooruit^
1 '

Ofgeduerighgaen

Kermen , kermen > n
.

Totghv mijner fult ontrem

Siec > 6 Heer, u&gfi**

Maer waerom
>
bangh gemoet , wilt ghy mijn z*eA 1

En dalen met verdriet en vvan-hoop inder hellen i

Wie God uy t waer berou in heete tranen bi^c*

Die vint ten leften trooft oock daer hy treurigh * lC •

^

lek wil van God behulp 3 en heyl , en fegen
vvachtc

Een recht gebroken hert en kan hy noyt verachten •

Hy fai noch dit gemoet eens trecken uyt depijn >
^

Indien niet in het vleefch > het (al hier namaels

Al wat ick eertijts focht

Met een ongetoomde luft,

Daer en vond ick nimmer ruft

,

Als ick het recht bedocht.
O los gepeys

,

En ydel vleys

,

Hoe ipeek ghy met de jeught J

Ghy biet ons flechts maer
icn

Ach! de ge^le mm?
Soet in haer begm?

Doet mijn droeven lin

Kermen, kermen, *e/fl?
flJ

Wilt doch mijner eens ontie

>

En weeft, Heere ,
mijn Sc
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, Het
bj

0t Goc* de So
?
n necft ecnmael willen fmakcn

,

.
°et by hem eeftort dat fal my fuyver maken ;

^oecm,,,^ • , . i Lilt i , n

<S 5 J

S^
6
^ro^aem dat ick ben , dit ftel ick heden vaft

,

'cL, °?
n al het hels gefpuys met open kele baft.

^Hf u
v vaer maSn '

vv ^oor ^° ĉn krLlypen >

^oon daer eenigh dier mijn bloet mocht komé fuypt

j

J ti loop die is volbracht , mijn tijt is uyt-geleeft

,

tot het volck dat inder hooghten fvveeft

,

^H<J-
cn Scheppet ftaet, enuytlyn heyligh vvefen

q
pe Wonders fien , en hooge (aken leien

.

% f
m'^n nerc verneught oock in dit ongeval

,

^cyy
,

an
§nt wijn bange ziel als die verhuyfen fal

.

\ j
S U

^ C
fyn ^uy s tei heyden in geweken

,

£&d
lnec vermaeck de drouve vrijfter fpreken

;

\\u
3er

°P kreegh de man een foet en diep gepeys

,

jfen,
°u 1 indien hy mocht , oock fcheyden uytet vleys.

^gcfpreck , haer op verfcheyde ftonden

S
0o

,

tc 2ijn gefocht , maer noyt te zijn gevonden j

i
b

atl

a* ny niet en weet of fy noch heden leeft

,

h
1 Eu 1

^°n<^er^en met ^e gee^en fweeft

.

ktL • & ottus hoort na rechten eyfch vertellen

,

$o0

ln Vreughde fit ontrent fyn met-gefellen

,

Ij^iu f°
rt

^ ganjch beroert tot aen fyn ingevvant,

^*ie
j v

^ft grammen geeft ontftont een heeten brant

.

S j

v°rtHem verruckt , hy voelt lyn hert beftrijden

to

tïlCr
' herten-lcec > cn enckel medelijden :

^H-f
* ^Cn^or *aen > ^y vraeght den lincker af,

l^ed
m ^en ecr^en gronc tot dcfen handel gaf.

% v

Cr
(f

cY ^e ^ae0 ^e vvas naer vrough ontvallen

,

&e vJj
s
^ Cer^e traP van^ oneer 'ick taallen :

^ da ?
is een man

°P £een^cn ^et
»

tn
y tot gewin fyn fuyeken open fet.

N n n n 3 Dies

ff
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654 VERHAEL VOL JAMMERS
Dies mocht ick mecgemack de jonge vrijfterfpreke

11 '

En gingh haer dickmael aen mee ongemeene treken •

Ick heb in 't machtigh hofvan Perfen eens vet^cCtt

\
cCtt

.

Daer heb ick van een Turck een flimmen greep g
e

Ick weet door felfaem kruyt , en door een liftigh j
oC

En woorden van de kunft dc vrijfters aen te iocken ,

Ick weet dat in het lant geen vrijer oy t en vvift >

En wat ick dus beftont en heeft my noy t getitfft •

Ick kond' aen haergelaet.cn aen haer oogen mereken >

Waanneer de gulle jeught in haer begon te vvereke^

Dan vvift ick bever-geyl , en ander vreemt bejag
y

Te mengen onder een > te brengen aen den dag» 1
•

Ick feyde > dat het was bequaem om afte drijven

Al vvatter fchorten magh ontrent de jonge lijven >

Al vvatter fchorten magh ontrent een teere fltóc
j?

Die van een vreemt gewoel in hare leden kl^g
11 '

Dit namfe willigh op , maer was , eylaes! bedrog^'

Ick haddet al verfïert en uyt den duym gefogen > . l

'T en was geen heylfaem gras, maer wel een
p
11 v ^f'

Niet dienftigh voor een maeght , ofvoor een i°
n

^n
Maer voor een ritfigh wijf, dat ftaegh haer geyle '

e

De kiften over-geeft , al wortfe noy t gebeden :
c f

Hier door wort haer gemoet foo krachtigh op'ê

Dat fy tot aen de ziel in heete driften fat

.

En als dit op den dagh by haer was in-genomen >

Soo vvift ick inder nacht in haer vertreck te komen

'

Ick vviftet voor gewis hoe datfe was geftelt > ,
#

En wat een vreemt gewoel haer teere finnen <\

De duyfwas fonder gal y fy fliep met open deuren >

Als flecht en onbevvuft wat datter kan ge^
eUre

L
e|]^

i Daer was geen fnege vrou ontrent het huys-Pc -

Daer was geen moeder-Übrgh die na de doent

.De

Al

lig»- 0
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Alsi
.

aerv
voclcleftaegh: ickkonde man believen,

yan
,

cm maer en {prack van gek ofvviflel-brieven ,

;

Van ^ °P de beurs , van fchepen op de ree >

Vy
a
^nghin hetlant, ofvoorde el uyte zee ;

\ l Vvas
fyn gemoet foo bijfter op-getogen y

$Vn
1*°^ reC^t cn ^gh hoe feer hy vvert bedrogen

:

Ma
VVas beforghc om groot en machtigh goet,

\^ Cn ^ough geen oogh ontrent fyn eygen bloet

.

^liet

°Utrent haer bed in ftilhey t neer-gefeten ,

^ g^nfeh beforght om haren ftaet te weten j

^ ^acr ra^en P°^s en fnc^en ader-flagh

,

h °nd^
C
-
Vat ^aer ^acc °^inder gcven niagh .

\ic^
tv*cieri febijn foo quam ick fomtijts raken

|

Ulljns gelijck noyt eens en moet genaken

:

v bi* 8 .naerteere borftfoo wit gelijck een fvvaen,

\ i

voor\l ° r een (v vatten moor noyt open hadgeftaen

.

.

c^ even dan een langh vernael te maken

\[ 5rocmde ftam , en diergelijcke faken :

\

^aer mcnighmael > Ai ben ick maer een flaef,

i: ^o^f
Cr

*
S CCn V°r^ Cn meer a^ ccn^ grae£-

\\ h l
*s VVe ' eer uy c koninghs bloet gefproten >

y
CVen^fclfs voor defen eergenoten \

Ma
er

ln g^ooten ftaet ontrent mijn eerften tijt,

> t^e
r

c^ Den naderhant gevangen in den ftrijt

.

11

^[j
0115

^ants gebruyek met ketens vaft gebonden

,

^ V0

Ct

£evocrt > cn uyc net ^anc gebonden

,

l^
ic^

0r een flons geveylt , en voor een flaefverkocht

,

^r0 k k
VVeet niet^oc ^crm ^ct lantgebrocht.

lc

^l
Cndcs gewis ) de kans fal weder keeren

,

*H
di

t

j
Ct Sevve^ den vyant overheeren

.

H
fte|j j ^

erren kent heeft dit geval voorfien

,

dagen vaft vvanneer het fal gefchien

.
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De tijt dient af-gevvacht . Ick feyde defe faken

Met woorden , goet befcheyt , en vry met ftijve ka

Muandre nam het aen wat by my wert gefey1 >

En is alfoo verfchalckt , en van hetftuckgeleyt-

En vvaerom meer verhael ? ick ben foo ver gekord
11

>

Dat ick haer befte pant ten leften heb genomen ,
}uc^

Dac ick toe mij n vermaeck haer bloemtjen heb g P

Dat noy t geen edelman ofridder is geluckt

.

Ghy quaemt al menighmael ontrent haer venfter ip

Om door een foet geluyt haer fin te mogen ftelen \ ^
Ghy droeght met uvvs gelijck de koude vander n

Als ick den foeten tijt met vreughden overbracn

O vrijers ( feyd' ick dan ) ghy flaet u foete luyten > ,

En queelt een aerdigh liet , maer blijft hier efterb^
Ick hebbe datje toeckt , de luft van hare j

eL1g
ht,

,

c ;

Ick hebbet inder daet dat ghy niet hebben meug

Daer zij nder in het lant die vander vrouwen foken

Gevoelen wonder hoogh , en groote dingen maKc

Als ofin haren fchoot het meefte wonder lagnj
^,

Dat oy t naeu-keurigh oogh hier opder aerden &v

Cafteelen vol $ieraet , vertrecken , nette falen ,

Daer in het wacker oogh en al de finnen dwalen 9

Iae fchier de gronden felfs van dit gevveldigh
Aj^

Maer ick en ben voortaen niet meer van dit g
e

Ick hebbe des genough en maer te veel genoten»

In vougen dat het werek my dickmael heefc

Men fietet alle daegh > 't en is geen vreemde W ^ #

Het foet te veel gebruyekt verlieft fyn eerfte
^

Dus koeft de llimme £aft y dus o-aet de lincker WC;
D O

Hy is van weelde fat en moede van pafteye*1 • ^

,

Vriendinne ,
wieje zijt

,
getrout of jonge tfl p

, t#

En doet niet onverfocht > en geeft niet ongeV
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Hyg
ree

e J°ncker hoorc , hy kan het niet verdragen

,

.

ee
p den flimmen guyt , en gafhem duy&nt Hagen

,

^glot
*
n Wften uyt fyn God-verjreten ziel

.

^sganfchontfec van foo vervloeckte kueren •

Hv f
1 ^n SernoeC van jammer niet gedueren

:

Ve

1Ct
} enV beklaeght , het deerlick ongcmack

,

Hyg
e ^ tegens haer foo bijfter vinnigh fprack

.

wout , hy gaet Mifondre foeckcn

t)0
,

3 ln dal , en bergh , in alle vverelts hoecken :

Mae
r

°ntm°etfe niet al doolt hy langen tijt

,

r

^°nc daer in het wout een ouden heremijt

.

^ Va p > °p fyn verfoeck , van al het ftuck gewagen

,

j

aer diep berou , en van haer droevigh klagen ,

n°yc vermaeck in haren druck en fchiep

,

^ef 8^ tot haren God van gankher herten riep .W ^°°r ^Ct ^cet ^lcm ^oc^z tc zV n verdwenen

,

{^d

e ^derhant hem noyt en is verfchenen :

F
Als otf»

^ ^ckmael heefc gedachten over haer

,

Q^°ttü
°°C^

*

n ccn r0tS °^ koom verandert v

v

vvaer

,

^c ec
niet vernueghc door foo befcheyde reden

Qae
5 °P een nieu door al de velden treden

,

b °^cn knder ™ft tot hy een bos jen vont

,

e/.
ff

P een gaven boom aldus gefchrcven ftont

:

^te^^ 6en me$t duyfent uyt-gelefen >

tfU
recbter tijt een nvrcuwe komen n/pejen

,

^
hn • ,

heb ickj7jerfuymt . my trofeenfvvaergeVal 3

n

lt

feaU >?
tet meMen derf\ maer eewvvïoh (vvwen [al .

Iden derf, maer eeuvvt^hfwijgenJal .

PM-te-min: Oboofvvicht lónjemdtrl

'*et

t(

/°
an

'enfl
ae
f'* ofahtyt njan een uader l

\r
efer > >ns gcnough. ickruvenfchu goeden dagb

s

} > icfyen rvernought als ickjmer njyeenen rnagh

.

O o o o Soo
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658 VERMAELVOL.JAMMERS
Soo haeft het kort gedicht was by hem uyt-gelefen >

Is door fyn drouve ziel een hooger leet gerefen

:

Hy ftaet van druck verbaeft , en is gelijck verfte^'

En houtet voor gewis dat hem de letter meent •
-

^

Wel , feyt hy , drouve maeght , woont ghy hier in dc

^

Soo moet oock defen boom van mijne droufheyt ntf

Hy moet een vafte peyl, hy moet getuyge zijn

Soo wel van mijn verdriet , als van u fvvare pij 11 *

Ofzijt ghy nu miflchien gefcheyden uytct leven

,

Soo laet u drouve ziel hier eenmael komen fvveven >

En leeft my dit gcfchrifc. Hy fnijtdaerindenba ^
Een letter kleyn genough , maer die gcduerigh

Vva

Vriendinn 3 ic{ kennefchult > en mocht ick^ ugenaken

Ickyvou een aerden klomp met u tejamen maken $

Of zijtghy nugefcheeft in Charonsjvvarten boot ,

Soo Wenjch ickanders met als Jlechts een rafte doot
.

Na dat de jongelingh het veerfjen heefr gefchrevefl >

^

Soo is hy noch een wijl ontrent den boom gebleven^
^

Het fchijnt fyn hert verdort té midden in het gf°

Dies gaet hy overluyt aldus fyn klachten doen :

Ellendigtnls ick ben , wat heb ick gaen beginnen
^

Wat heb ick aengerecht door ongetoomde fi
nnen

'j

uft,

Ick ben eer ft dol geweeft , door brant en minnC ^b^'
En haer ,

mijns hertfen-vvenfeh > die heb ick rf
1 v

'T is feker dat het ftuck ,
gelijck het is gelegen ,

^

Verdiende voor gewis een wondergroot bevve^^^t;

Een roeringh van den geeft . Maer wat ick on nt ,

Dat was verkeert gewoel , en uyt een quaden v 7

VVaerom een fvvacke vrou foo lijdigh door-ge
?

En als in't grafgedouc door fel en vinnigh {preken -

• Ift foo eengroufaem ftuck dat by haer is g^c

\

9

^
Dat fy moeft ballingh zijn en uyten lande gaen '



kfefierl
EN BEDR0GHS -

Êcn Vy
? Mo ês felfs wel eer heeft uyt-gekoren

End
vrcem<^en aert ,gefproten van de Moren

:

y
K God boven dien was uytermaten gram

,

irriam en Aron qualick nam

.

Vy
ae^

a
8n een fvvarte Moor met witte menfehen paren

,

r\
0rïl 1° dit geval lbo biifter uvt-sevaren ?

^at̂

u
yc die beeld' haer in dat hy van hoogen ftam

,

T
en

js
r

Vatl cc^ bloet
>
en n^et van Haven y quam

.

ïcn y

s 00 klfaeni niet dat lift en kunftigh liegen

bat

U
' CCn aer^en vat ' cen WIlföcr ^an bedriegen

:

En i

Vvon<^er j als ick weet , is vry al meer gebeurt

,

'^adrf
en<%n ^uc^ ^s weert te zijn betreurt

.

,

c
^e^e vvraeck en gramlchap moeten mijden

,

^aer

ler VVas n *et ^cc
l
uaem a^s enckel mede- lijden

:

^ctf
^ vvreet geweeft j

en heb een j°nge maeght

JjHes ^
c"eMen uyt de itadt en in de doot gejaeght

.

v
vil u

IC^ °P mMn ŝ } en n*ec °P ^aer
>
verbolgen

,

aer in het wout en op de rotfen volgen

:

voortaen niet meer als druck en ongeval

,

et Vy
^ ^e bleecke doot ter neder leggen fal

.

geeft hem om te dwalen

HCl^"0ogen bergh , of in de lage dalen

:

t M9er
n dathemeen geeft of eenigh monfter dreef

,

I ^ har(
j

niemant is bekent waer hy ten leften bleef.

et o

C

f
^aCr oncrcnt die hadde feven dagen

Qe | ê

Vn gewoel , en op fyn drouvigh klagen
,

k M^
er
£P fyn bedrijf, en waer hy veeltijts gingh

,

3 vVl
y yerloor in 't left den drouven jongelingh

.

\ "s
yanftonden aen door al het lant geweten

,

&e pa

etKan(èhe rijck ten luytften uyt-gekreten

.

>
ueter ft,l[c bleef, enm het duyfter lagh

.

Siet Num.
iz. i.

O O o Men
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65o VERHAEL VOL JAMMERS
Maer hoort vvaer op het left de vrijfter is gebleven >

En wat het eynde was van haer ellendigh leven

:

Sy had een kuyl gemaeckt , en dat met eygen hanC 9

Daer lagh haer mager lijfbegraven in het zant >

Maer niec gelijck het fou j haer kracht die was gebrc*
'

En daerom vvert haer graf maer vveynigh toe-gelok
cn

Het deel gelijcke-wel daer (chaemt' haer palen ft
reC

Was met een dichte kley ten vollen overdeckt •

De refte van het lijf, vermits haer kranck vermogen >

Is met een dunne ftofmaer vveynigh overtogen

:

Haer mont lagh om-gekeert , en in het zant gc¥
ïetït '

it

VVt vreefe ( foo men hout ) van noch te zijn b^c

Sy had daer op een boom haer leften wil gefchreven*

En , fchoon dat fy vergingh , de letter is gebleven

;

Dies als een reyfencT man quam daer ontrent te g
a

Soo vint hy in de fchors aldus gefchreven ftaen

'

Hoert
y
wieder 'immer koomt aen dejen kuylgetreden >

Hier hght een ijfier in 3 ghy deckt haer bloote kden $

'K en eyfehgeenjeughdigh kruyt , en min een rofe-kravs >

'K en ben met anders weert alsflechts een vveynigh

Daer fcheeri noch onder-aen yet by-gevoeght te vve

Maer watter yemant doet , hy kan het geenfins \c
*f)' cc(>

Men hout dat fy naer eyfch haer fin niet uyt en lc ^ef*

Mits aen haer fvvack geftel geen kracht meer oVcr

j(jcp

Mijn penne , 't is genough . laet ons niet vorder ff^
^

VVatdruck en herten-leet den drouven vader q[i«
c

j

Wanneer hy dit vernam . Staet hier ten lefte11 .{

My dunckt dat onfen ind niet langer vloeyen
W

Let flechts hoe dit bejagh ten lellen is gewroken \
^

Voor-eerft is aen de Moor fyn loofe kop gebroken ^\ >

De maeght , wel eer gevley t > bewoont het etf^

j

Daer fy van herten-leet , van noot en honger**1
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h vint
§aet cn dubt > als in het breyn gefiagen

,

0e

Sjen ander vreught als in geduerigh klagen

:

f ? er boven dien en vont noyt blijden dagh

,

Vy
at

.

J
yan haer verfchiet , en in den gtave lagh

.

^hcll
CCn

^P
ooc^ • vvat *

s onecr^c^ minncn

Een

C V°°r ^c zic ^ > ccn ^uyvc^
*n ^c ^nnen >

Ê c
& r°uvvel in het lant, een adder in het huys

!

aert
> 6 reyne Geeft y ons hert en finnen kuys

.



'Bejchr/jvinge van de oftyomfte

VAN
R H O D O P

Een borgerlicke dochter, tot

koninghlicke kroonc ;

1 s

de

Van defe

gefchiede-

nifle wort

ghewach
ghemacckt
bv Herodo-

tus in fvn t

by Str'abo'm

fyn 17. by
JElianus in

fyn 13.

boeck in't

33.cap.Fa-

riar. Hijlor.

Mlïanut

noemt den

Volfonderlïn^he ghevallen .

Ntrent een vette kuft >

^°

Daeruyt fyn gullen% de

fte vruchten groey^JoC^
HadPhotis op een rijt

c

groote dingen VvaC

l nu 115 ujj i^** *v

voort-gebrachn

fan wie men wond** ^

Het wijf j terwijl fy drough > was dickmael vvede

konSghin Dat fy in haren droom een kroone fcheen te bar
^ L^gfo'

Een kroon gelijck een vorft ofals een koning*
1 a ^f'

Maer ais de vrucht verfcheen doe waft een
vermeit

Pfamme

v1C

eede^- Stracx wie figh oyt begafom droomen uy t te leg!

pis

RI

5/°^t
Beftont noch even-wel den vader aen te feggcn > ^\

én Ptinm Dat jae dit eygen kint eens > door een vreeffl* §

boe^kjap. Noch efter tTyner tij t een kroone dragen fal -

^

dop^
0 " Maer Ak°n l°ugher om , en het de mcnichcn pj

a

^ :

Hy was van ftillen aert , en wacht geen hooge
octy

Synrijckdom die beftontin vallen fekergu cC ,

En daer uy t wcrt naer ey fch fyn dochter op~g V*



VV
ant

°? " K 0 O M S T E VAN RHODOPIS. 6

Do
en

3 8 de vrijfter wies , en toe-nam in de jaren

,

TcJ
letc

* de man gefïnt geen koft aen haer te fparen j

Vy
eer vermits hy felfs en al de vverelt fagh

,

tylCerj ^
Oor een rappe geeft in haer verholen lagh

.

ty|ee ,

e londer hulp een fchoone letter (chrijven

,

Sy
e na de kunft op gout en koper drijven

,

S0q
,

eckte naelde-vverck dat net en geeftigh ftont

,

^^i^men in het rijck geen netter hant en vont.

,

COn dit vernam , hy liet haer meefters foecken

,

Sy l
^

n ktfen geeft door alderhande boecken \

^ v ouden tijt en vvatter is gebeurt

,

J\s

Vaer
°niyemantju-.'gi!t

; en vvaerom yemant treurt

.

^cerd

,a

?^ begrijp
> '

cer^
,

in vveynigh uren

,

;>
^ als

:

SVn i

As ln he't (pel de kunlte van borduren

:

Sy
te
^^geen dagen langh te fitten in de (chool,
-kent met de pen ot met een fijne kool

'HtcT
1'"^ 0̂ vv ''

'

ooc^ ôn<^er naer Ce pijnen

,

ïj
s

,

e nieefters felfs by haer als jongers (èhijnen

:

Of^°ch

Ün
°^ uvter aert a^ vvat ^c niftcï treckt >

pflc als
fy het vverck met gout en fijde deckt

.

e^u
C^ ^cc^ c °P ^aer befcheyde reken

,

Of^^°emen maeckt met wonder nette fteken

,

^f
Cen .

e

£
n hoogen bergh , een dal, een heyde maelt >

^Ht f
Per wout daer in het oogc dvvaelt.

s

^er
y boven al de meefte vreught te vvefen

,

^^i^f*
toe~&eftaen een geeftigh boeck te lefen

:

\ °li P
Vr°lick is en van een luchten geeft

,

V Vas
v

C

l
6 ^°n^C mae^c ^c ôete dichters meeft

.

NlicL
n eus gelaet

> en wel-gemaeckte leden

,

Svatf
yteraerc

> en geeftigh in de feden,

vv

C nam ter nantdaer fchijntfe toegemaeckt,
°r t tot haer geneyght al wat haer eens genaeckt

.

Haer
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«.li

Haer oogh hadwonders in , haer oogh dat konde p
^

Haer oogh was enckei glans en niet als minne-tre ^
Haer oogh had krachrigh vier gelijck een ^onder^i

i

En gingh tot aen het mergh van die haer maer en
< b

Soo haeft als Rhodope de kintfheyt is ontvvaflen

,

Soo (iet men al de jeught op hare dienden paflen

:

En vvaer een jongh gefel is geeftigh uy ter aert
,

^

Die vvenfchtin fyn gemoet met haer te zijn gep

De maeght die won geftreelt by-naeft van alle^^en \

Die ftaegh om hare gunft om haer gefelfchap wen c

En fy met open hert cöont yder hare gunft >

Sy met een bly gelaet toont yder hare kunft •

Dit ftont de vader toe , hy liet haer niet bewaren >

Maer gafeen ruymcn toom acn hare vrije jaren \

Sy magh in alle dingh naer eygen finne gacn >

En vvatfe maer en wil dat vvort haer toegeft
aeïl '

Daer zijn om defen tijt verfcheyde jonge-lieden >

Die aen haer menighmael haer trouwe quamen t>

Soo dat men geeftigh volck van alderhandeü<y'

Geduerigh om haer deur en in haer kamer lag

De vader vvert verfocht , de moeder aen-gebeden ?

De dochter ondergaen met alle foete reden :

Maer fy noch even-wel behout een vrijen tin >

Sy biet een yder gunft > maer niemant vafte &

Dorh alflc metter tijt nu rijper is gewerden

,

Lijdt Alcon overlaft
t
hy kant niet langer herden

i

•
.

^

Mij n dochter is te jongh > dat had hy langh g
e ^c ,

Nu is door hooger jeught die onfchult hem 0

De vrijfter is bequaem om nu te mogen paren >

Haer tijt die is gegaen tot aen de tvvintigh jaren ,

Haer jeught is als een roos, ofals een jeugn v

En fy is boven dat gefont gelijck een vis s



Ofi^?,
ne

C de man ) ghy moet een vrijer kiefèn ;

y f

a

[ y ^et v°Ick mU° ouc^e gunft verliefen j

'j.
m k.eeft ( namy dunckt ) nu langh genough gefvveeft 3

Maok
S

N c ^at ghy voortaen u tot een man begeeft

.

Eet H j
U D*dden , trout , en baert ons echte vruchten

,

e fcetfte tijt van u begint te vluchten

.

1

^ nu vo^e k-eur van ^ de ^c^&
j
eugnc >

'%
0

kieft dat u bevalt , terwijl ghy kiefen meught

.

Et^ P Van dienftigh lant , en wel te mogen trouwen

,

Vy
l
geen vvijfe maeght haer vader weder-houwen

;

U ant als foo goeden kans maer eens daer henen slijt

,

ï)e

menighmael voor al fyn leven quijt

.

W k
°dope > noch in haer vrije finnen

,

De |,

aer nict geftelt om een alleen te minnen

:

t)
at

n
n^e

» C "7 1 de maeght ) en wat ick vorder kan

,

t kinM
rCc

'ctmy tot vermaeck oock meer als eenigh man.

vVat

ClS men krijght dat zijn gevviffe forgen

,

Me^
0tlS Vor<^cr naeckt is voor den menlch verborgen

;

Vy VVeet niet of het druck of blijfchap vvefen fal

,

k^hfr-
ons voor^ee ' Schijnt is dickmael ongeval

.

%c ^ 3 vvlc 8 verladen ?

|

Cr ^ac yemant krijght hoe min hy is belade

K Mit^^y n°ch een tijt gelijck ick heden ben

,

De,.. ?
lck tor .„™fU. nt»n k^. U

v
5(j £

tot mijn vermaeck geen beter leven ken

.

°&et l
tet aen > en fonder meer te feggen

Eu 0 J aHe dingh wat nader overleggen

:

()

^e
fltf

goeden raet van feker deftigh vnent

,

V^'jtd^^ ^C ^anS nU vvaer"genomcn dient •

Vt ^
aer

°p de maeght ter werelt is gekomen

,

Vy
a
y dc fiiflchc jcught ten naeuften vvaer-genomen

;

Eti q.

1

°P dien eygen dagh verlchijnt een yder daer

,

0l* ofedel kruyt of bloemen over haer

.

p p p p Iuyft
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OP-KOOMSTE
Iuy ft op dien eygen ftont als al de jonge-lieden

Hacr vriendelick gefchenck de juffer quamen bieden ?

Begaf hem Alcon felfs te midden op de zael

,

En met een bly gelaet begon hy dit verhael : ^
^

Aenhoort my , fchoonfte jeught die oy t was o}>gere

Ghy hebt nu langen tijt ons eer en gunft bevvelen

,

Ghy hebt tot echte trou mijn eenighkintverfocn^ ,

En ick heb menighmael hier overmy bedocht

:

En wat fal ick het ftuck noch langer overwegen >
a

lek vinde mijnen geeft tot yder-een genegen

:

Ick fvvere by het licht en by de gulde fon

,

Ick wou datick aen elck een dochter geven kon •

Doch ons is maer alleen dit eenigh kint geboren >

Soo dienter nu een man voor ha er te zijn gekoren

.

En dit ( gelijek ghy weet ) is 's vaders eygen vver

Maer ick heb even hier een ander oogh-gefflcrc

Ick hebbe Rhodope in allen toe-gegeven

,

Sy heeft na eygen fin geduerigh mogen leven

:

En fiet tot heden toe foo heeftfe wel gedaen j

Dies fal oock defe keur aen hare vryhey t ftaen -

^

Het raeckt hacr aldermeeft . ick laet haer over-pey

Met wien fy leven wil en door de werelt reyfen
: ^

Sy neme wie het valt > ofvvie haermeeftbehaeg^

En wien fy kiefen fal dien gun ick defe niaegn

Ghy die genegen zijt u trou aen haer te binden >

Laet u de naefte weeck hier op de zale vinden

'

En brenght dan aen den dagh al dat u dienen
9

En vvie haer beft bevalt die zy haer echte rnan '

Dit gafeen groote vreught aen al de jonge gaften >

Die fchrap op haren dagh en op haer ure paften •

Hy die figh eerft vertoont dat was een edeln^ >
.

Die onlanghs by den Nijl den vyant overvvan
•



vv,
5Sl

VAN RHODOPIS'.
e verfèheen , en van haer liefde brande

,

raetfheer in het hof, en rechter in den lande

667

£n

Cr<^e Was een man die grooten handel dreef,

De v :^ a^s van gewin in fyne boecken fchreef.

Etw
r

> een tam gefel die op fyn renten leefde

,

Yy
lns nacr het hofofhoogen ftaet en fvveefde

:

£
as tuynigh

, fonder pracht , die goede dagen focht

,

c ViT?^
C

°P &root gevvin en min op wapens docht.

Aly
^
e ^vas een geeft die niet en wilde (Wichten ;

&c f n.

VVc
yn^ §e^s > kondc geeftigh dichten

.

Sy ^
e vvas vermaert om met een kloeek pinceel

ün ft te laten fien in menigh tafereel

.

tyfl.

e
4Llanamer by , fchoon hem de vrijers haten ,

b ln groot gevaer om uyt te zijn gelaten

:

V
er

Vas Cen titfigh quant die op fyn kunde (lont

,

vv^L
tS^ Rhodope daer toe genegen vont r

Hy^
s ^aer vvel bekfnr . ppn van hare huenvvel bekent , als een van hare bueren

,

"mC na de kunft en wonder net bordueren

.

^ Q

V°ught hem by den hoop . en Alcon floot dc deur j

^jft

1
ê

j
eu&^c ^ee ĉ Rhodope keur •

er vvel gee,iert , na datfe was gebeden

,

^e
haer ftü vertreck, en in de kamer treden :

£n fc )?^
er gingct by , en nam haer metter hant

,

lY

11
tr
O'oft

: ^ec^S^ volck
, fiet hier mijn eenigh pant

,

lc(j
e

.

Van mijn gemoet , en van mijn oude jaren

;

Met
lC^ nuter tij t genegen om te paren

V
ett^

Crriant van de jeught , die hier voor oogen ftaet

,

^ VVqJ
ts de reden felfs my defen handel raet

.

^aj
'"ndien ick mocht , haer onbevleckte leden

^ehJ
,ri

^even laneh aen niemant oyt befteden

,

k^tsfyb- '
'

^t
,

s 7 boven al aen mijnen geeft behaeght

,

is ( na my dunckt ) ondienftigh voor d<

P P P P

e maeghr >

On-



668 OP-KOOMSTE
Ondienftigh voor het lant. Laet jonge lieden trouvve

>

En door het echte bed de vverelt onderhouwen

:

VVy fcheyden uyten tijt , wy fygen in hetgrati

En leggen , als een kleet , ons fvvacke leden ar

.

Voor my ick wacht het eynd : de vverelt ondertu
1 c

^

En dient haer fchoonen glans niet uyt te laten
t }

Hier dient een nieuwe jeughtgeduerighaen-g
e

VVaer uyt dit wonder Al lyn ftant behouden m°

De vverelt heeft een aert gelijck de groene boomeft
?

De vverelt heeft een aert gelijck de gulle ftroomen ''^^fr*

Daer rijft een nieu gewas , alvvaer een bloem
ve

En vvaer een bare vale > daer vvorter een verhoog
^

Ick geefmijn dochter macht figh hier te komen too

En die het haer gelieft met gunft te mogen loonen .

Iae die het haer bevalt te noemen haren man

;

Nu laet een yder doen het befte dat hy kan

.

Doch om bevrijt te zijn van alle flimme ftreken

,

Laet yder overluyt, en op fynbeurte (preken :

En als het altemael fal vvefen uy t-gefeyt

,

Soo let dan wie de prijs fal werden toe-geleyt-

Daer ftont doen op de zael een gulde ftoel verhev^
n 9

Hier is aen Rhodope haer plaets voor-eerft gegeven '

Daer fat de friffche blom gelijck een koningin ;
^

Van vvefen geeftigh bly , maer deftigh niet-te-

Haer kleet is over-al met groote kunft geftek^n > ^
En toont een mengel-yverek van duyfènt minneg

Vol felfaem bos-gefpuys : maer niet en koorfl

.

Oft heeft een ftil geheym , en vry een diepen ,

Al wat men aen haerTiet > dat blinckt als (bnne-i

Die met een fchoonen glans door al de kamerdvvajf
Ioft>

En ofwel Alcons beurs hier door vry vvas g

De kunft noch even-wel is meerder als de k°



er^:,
y AN RHODOPIS.

^
ic

al d
Van

^cn **oe*
^aer **tcn i

on£e c*ieren
-

Hn
ft

Ctl on^er"v^er met vcrfche bloemen eieren

,

r°yen groen gewas en niet als edel kruyt

,

^5^van de jeught , en van de nieuwe bruyt

.

669

i biddenSc^ °P de zael daer ftaen de jonge-liedcn

,

b ^ït/
1

" k^raP 3 een y^er °verleyt

|

ev
adCr

-i
lter dientgedaen , en watter dient gefèyt.'

&f
Jjc

^ 0111 de maeght haer vryen wil te laten )

!\

eOh
14 de p'acts ^aer a ^

^c vrienc^en âten >

ntren t

i0 vertrack haer aen de flincker hant,

V °P fo ?° fchoon verwulfgefteken in de want

.

{tv
erPh

° ko
.
omtvoor-cerftdekrijghfmanaen-getreden

:

Ve
ren

" *°omt voor-cerft de krijgL.

°P den kop , met fnuyels om de leden

,

P P P P. 3 Met



6 7 o 0P-K00MSTE
Met ketens om den hals , en wonder moy gek

Die opent aen de maeght aldus fyn herten-leet

n
- oAls ic^op defen hoop mijn oogh laet neder dalen

,

Soo roocfa mijn ruierigh breyn > en al mijn finnen malen •>

Ickjioom hier in hetfpel met kkjn Weet niet wie }

Die ic{ niet lijden kan 3 en hier noch efterfie .

'Ken Weet niet hoe het koomt dat ickj)et kan verdragen :

lckjjebbe menigh man om minder leetgeflagen

:

lebben nietflechts alleen een deftigh edelman >

éMaer oockeen moedigh helt die wapens moeren k^n 1

jfckjben uyt eygen aertgenegen om te njechten
,

En wie myfmaetheyt doet dat moet een degen rechten

:

Enpo ick^t niet en liet om u > beroemde maeght
,

Ickjoadde ditgejpuys al lange <wecb-gejaeght .

O peerel njan het rijck^ Let ditgefelfchap maren ,

En achtet moorgeluckjnet my te mogen paren 3

*My yjegh ic^ y wiensge[lacht is over albekent
,

Soo ruer de klareJon haergulden mvagen ment .

Mijn ouders hadden macht op duyfentfchoone dorpen >

Oockjer Deucalion defieenen heeftgeworpen

,

Ooc{eer degroote mloet befat hetganfche lant
,

En datter niet en mvas als baren[onderfirant .

Gelooftet
y
edel bloet en kan hem niet merfaken

,

nAlwat njan Goden koomt dat moet den hemel raken

;

Het mier klimt alle-tïjt , enWat het miergenaeckt

Dat Wort oockeVen-felfs tot enckel mier gemaeckt •

Kieft my tot uwen man
,
ghyfult in kprteftonden

Ontftngen mijnen aen tot in u diepfte gronden

:

V naemfalmeerdigh gaen doorganfeh het aertfche dal}

€n 'tfal doorluchtigh ^ijn wat man u komenfd •

Ghy moet (getijck rnenfeyt ) eens tot een kroonget*kn 5

Maet wie njan defen hoopfalu morjïinne mcikn •



M'tdr ,

VAN r hodopis
oefen langb-roc{yjn dieghy hier nsoor u (iet ?

^enithp* a: i...r. / . i „ .

hyUjf'fr
> diem beeft daertoe de <vuyften met

.

\tenC
m^Km mt dr00&6 boorden

flrh

% u
f*pier en niet als njveecfyfiof.

S. in

Hl^^mm °p f»J> }
en Let hem 'in het hof.

%

f

c\^
ee

,
fi$ *Üjn ontrent ^vermufte hoeden 3

^hjl

lc
^-0n^uaem ^n dienfte wan de doeckequaem ten dienjïi fyn.

5),

is *r»

^m
^ft*1 b°0p > enHe

ft een oorloghf-man s

<tn
>

f^ars^n ouden tijt die Venus (ireelen k$n .

*»y gelooft s hy is noch onbequamer

b
te ^ hetgeit diewoont hem in definnen ,

1 ^*ni>
•

m ^en^ ooc&u'k^/tel'inder nacht j

Sn
Ij

1 lsfyn eenigh heyldaer opfyn herte Wacht .

H%^0or^figh ooc^by defvvarte Moren
,

Üyr een 'Witte rvrou enfbu hem niet beuren

:

v big "j^htervyijf, enaldenjriendendaer 3

t

}
1>)>

0li

e
fr9fintmelfyn leven ingevaer .

h

f\efy
n
tyflefin ifyn kjmders laten <varen

,

y^rj
4ïen knghgeduerigh op de baren :

jr

enae den Turc{
, of'tot den lndiaen 3

("Jj jt,

^€en menjèhen njoetfyn leven heeftgefiaen .

"\
0ïj

rv
*mfle doen 3 hyJou een <-vv'tnckelfïcüen

^ 1>0

en

tf
y*men Poe^ °fmidden mder hellen 3

% >>
fiiet

^cheron
1

en >m**1 ^>et <-voordeelgroot 3

l)\ts
°0ck Charonfel/s uytfyn wouden boot .

ft
V/rf

f
* bmefirttm =geeti onder-aertfche dingen 3

^-ftickjs die uveter door te dringen .

1
OVtts

tl
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OP-KOOMSTE
0 l 't is een deerlkksvvijfdat met een kpop-mffl trout

,

Vermits hy meer de z$e als haren acker bout .

Dat u een kramer <vrijt , en wilfyn ^vrouwe maken

,

En is maer enckelfchijn en rechte beufel-fiken $

J

r en is y ofnficbe blom > omuwefchoonheyt niet ,

Maer om u rijcfyieraet > daer op de Imcker pet

.

Hy weet datpo waanneer u nuader kpmt tefierven ,

Ghy danJitlt machtighgoet engrootefcbatten erven

Hywetet datje zv\t uvvs ^vaders eenigh kjnt y

Enfiet dat is degront waer op men u bemint .

éMaer die een rijckbegeert , en moetgeen rijckdom achten >

Hy moet al hooger kans y en grooter dingen ^Wachten 5

Een die maer op hetgeitfindommefinnenfpant ,

EnWort noyt machügh <vorft ofprinfe njan het lant .

Hetftaelgaet njoor het gout $ dat leyt totgrootefaken ,

D&r heeft een moedigh heltfyn handel afte maken ,

Dat is alleen den Wegh Waer door men t ijeken rvVffl* >

Ghy wee/ï dan ,fchoone maeght > tot mijn beroep gefi
n*

'

eAlfibijnt een handelaer hy wijlen eens ^-verheven ,

Hy wert , men weet niet hoe , tot in dengrontgedreven
:

Hy berjl wanneer hy blinckt
,
oockjuan den minftenp

Hy is een rooc^ een miji > een bobbel in denfloot .

VVat kan een handelaer , wat magh een kramer roemen -

Datghy een koop-man hiet >fal icfaen loop-man noemen •

VVaer ijl dat hen dit njolck geruft offeker <vint ? ^

,

Haergoet hanght aen de zee j haer welftant aen den
^

€y y
laet de kramer daer s Wy moeten hoogerjvveven >

VVy moeten > hoe hetgae ^getyckals prinsen leven

.

7T en is ^voor ugeenfchani al koom ickyngevaer , ,

Een krijghfman , weerde maeght > en wort geen & *

Sal ickjiu tot hengaen die na den kramer volgen ? /

Neen , haergeficht alleen dat maeckt mijn hert <vetbolgtn
'

%

x

Hl



VAN RHODOPIS. 67J

een handden hoop*

i

• my noemens <weett

}

mnfi alleen het edelfvveert

.

5„^
a
Pens die kkjiraegh i de wapensgeven kgoonen

,*
fileer Ungb u metter daet betoonen :

Jfa
wijn vreught , hetfvveert mijn herten- lujl

}

%n^
S

^ru^oe^n 3 dan ben tekeerfl geruft

.

$o0 j
**** mijner jeught een hopman over hondert >

ld 1)
^°°£emm d°or a ê^wdt dondert

:

£
*

oti$ tyi dujfent man ontrent den vetten Nijl ,

^tyoof

m gwtcht een reus met eygen handen
,

5 * hem 't beckeneeltot aenfyn harde tanden
$

Oe/v dttgroufiemfuc^ engaffoogrootenJlagh

^^r/
J m ^m udcffl torengeven magh

.

bet machtigh heir
,
gelijcJ^gejaeohdefchapen

,

y
€r met een rot tefamenwas te rapen :

§
*er lck maer henen keec^ daerwafet al beducht j

%e^4er tckjnaer en quam daer gaffe t alde vlucht .

K)i
s

°Htck in het langh van al mijn daden Jpreken 3

/c
/
&€fl *vvijfelaen > de tijtfou my ontbreken

:

\^^y deJchoone maeght
, offiucx den degen uyt

.

^a

ae
^heer fvveeghcen wijl tot figh een yder (lilde

,

\ 111 Vvas gevraeght of hy yet feggen wilde

,

, ^e^
11^ gefpreck : 0 noyt volprefen maeght >

hhJ^ eengmftigh oir , indien het u behaeght .

Vy^ n
* wijn begrijp > met als verlepte bloemen

;

Xf
eJ

0Hyn oudeJiam
, ofgroote vrienden fiaet ,

^ .

een an^ers lof, en metfyn eygen daet

.

kkheden ben is my niet aen-befiorven

,

Wen-felfs door eygen deught verworven

:

Q^q q q -

Raetf-hcer
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O P K O O M S T E

T is beter dat een man op eygen ^vleugelsJvveeft
,

Als dat hyfynen glans <van doode- lieden beeft .

Maer hopman
,
njvieghy zijt 5 die door u moedighfpreken

Maeckt onlujl over-al , en geeft ons hardefteken ,

lckb'tdde met tefel . njveet datje nu ter ttjt

Hier by een teere maeght 3 niet in dm oorlogh zjjt

.

Voor al njvilt met te njeel <~van uwe njvapensfeggen ,

Vatoor/iel^ lieve man , is licht te njveder- leggen $

tAls ghy om oorlogh roept , danft ickjn den Tiaet ,

Aen njvien het krijghfbeleyt en occkde uiede(het

.

Ghy mooght geen trommelflaen ,
geen vendel oyt ontbinden

Teny het ons bekteght
}
en njvy bet Jicn/ligh ruinden

:

aAen ons aen ons beleyt hanght ugeheel bedrijf,

VVy z/jngelijc^de ziel , en ghy rnacrals het lijf.

Geenfpies ,geenfvvacke lans
,
geen uyt-getogen degen

€n magh haer in de (ïadt ofop het a)dt bewegen
,

Ten door onfen njvil , en onder onsgebiet 3

En /onder dat bevel ajermagh u leger met

.

Ghy zjjt alleengewoon om metter bant te rechten ,

VVy , door een ÓJVqs beleyt, > deJa^en uyt te rechten

:

Ghy zfjt maer afgericht om in het njelt te flaen ,

VVy letten in den T{aet wvanncer het dientgedaen •

Ghy njoert alken den krijgh met uwegrove leden >

VVy 3 door befetten raet en njyel-bedachte reden :

En even als de geeft is hooger als het lijf,

Soo is u domgewoel benéden om bedrijf*

Soo rveclals een die fïiert is hooger aangedachten

tAls die maer op het zeylofop den hfbel njVacbten >

Soo <~ueel is ons beroep in hooger eergefielt

Als die met domgewoel een Uns ofpiecfy njelt .

Ghy roemt u bijfterJêer , en al op bloet nve?gieten >

VVy , dat betganfche lant den <vrede maghgenieten .
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^ VAN R H O D O P I S. *75

dat hetgroene njelt met bloet bevochtigt <vvort

,

je
1 y > dat in al het rijckgeen bloet en zygejiort .

ji
mym >fchoone maeght 3 <uvatfal u beftgeitjeken ?

^ee* 3

«

teere zjelfel nae den nrnde <-vvïjcken ;

Jf hebt eenJacht gemoet , een <vvonderfoeten geeft ,

^
le
°°c{den blooten naem wan krïjgh en oorlogh weeft .

l)^4t dejonckerfvvetft nyanfyntnfeilen degfn ,

^
s H tot het rnergh dat is u bijfier tegen

.

y\^n
fyn ^ovrceden arm , door menjchen bloet befmet >

\ ri°
ef2y na H^ve?i aert >

de rvrientjehap in het bed?

ft
e ƒ

H ^oorgemis de leden doen njervnefen
,

*ft*n doen ^vergaen , en alle njreught m>erliefen 5

k
ant

3 na dat tckjé ken y foo heeft u teergemoet

\^^{eer den ktvjgh , eenfchrickyan menjchen bloet

.

\t ^

eet boe even danuJol njoor oogen komen

r^y *en menigh menfeh het leven heeft genomen ,

^
e
*&l heeft uyt-geperft , de doot heeft aen-gedaen >

^ ^ ^fa u het hert in uwen boefem flaen >

^a[^ H defchrick^door al de leden rijJen ,

e
yge? hant de bleeckegeeften njvijfen

^ni^
en oor^0̂ °pmn ^eefl

u

yl ^mfl^tsgejaegüt

>

%Cr
>

lt
*s een ramp die ftïllefinnen plaeght

.

Het

t
fcfynt dat defe njrient ugunftefal beloonen

^n^°
m

yfi° ftfl > €n mt V,eVVonne kroonen

:

*tter niet een menfehfoo hooghgeraken kan

i^d
yemm

fynsletyck<>
dat is

,
een oorloghfman

.

\f
H
*frtfiche blom >fooghy het njviltgehengen

,

r
°°°r

°nftnftaCt h te bnngtn •

u hooah gemoet mgroote namen dorft >

bp. %e raet geeft aen den pt ins > dat is een machtigh <vórft .

^^et €en 'Wijs beleyt den kpn'wgh kan beftieren

,

Cn *tn het lant een regel <uan manuren >

Qj[ q q 1 En

j

A

4

4
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6? 6 OP-KOOMSTE
En rechten den het njolc^ en n/vetten aen het rtjc^

Die is ofkoninghfelfs ofimmersfyns gelijcl^.

De prinsgaet op de jacht en houtfigh onbeladen
,

En Uet het rijcx-beleyt aenJyn <vertroude Raden

:

De prins neemtjyn njermaec^ njvyfitten in den >

Hy woert alleen den naem > en <vvy de ^uvare doet

.

Wat houft men om een kroon eenfeilen krijgh te rvoeren ?

En door een machtigh heir njeel landen om te roeren ?

Daer is een beter <z>yegh tot foo een hooghgeluc^

Kiefi my <voor u~vven man y
ghy hebt hetganfchefitteh

€en krijghfman > om een roofofeere mvecb te dragen ,

Die moetfynfifiche jeught ffiyn lijfen Uven wagen :

ën Wort hy door een pieckofdoor een pijlgeraeckt ,

Daer leyt hy dan -verminckt en deerlic^afgemaeckt »

Dan komt hy menighmael 3 eüendighfonder ermen y

OntrentJyn jonge urou ofby de njrienden kermen

:

Ofhem is eentgh been gebleven in de loop
y

Ofhyis even-plfs njerloren in den hoop

,

Vertreden op het njelt totfpijfi nvan den raven
,

Soo dat men niet en <-vint datyemant kan begraven •

Hoefiet in datgeval hoefiet de juffer dan >

Diegroote rijckennJVacht njan haren oorloofman •

Nu > mackgr 3 't is genough , laet u<z>ven hooghmoet arareti r

Want die en is maer drift njan unjve raunjve jaren

:

En roemt niet njan u lans ofnjan u moedighpeert

,

De penne 3 lieve man , is beter als hetfivveert .

^
^c^c

Met dat de Raetf-heer fvveegh , foo wou dc D»1
;

Want een die voor hem ftont die was airee gcW ^
Hem docht , vermits de man in kunften vvasge

Dat hem de derde plaets behoort te zijn vcrccrC

^n f

Maer Alcon ftuyc het werek. hy is den

Om dat hem by de maeght fcheen gunft te zijn v



VAN R H O D O P I S.P j
dat verdroot den man tot aen fyn diepfte ziel

,

fa^K
mCCr VaU ^Ct^ a^S Van CCn vcer

fl
en^ '

'

S
0o^ p

en koopman aen > en met een vlijtigh vvefen

^
Ccu hy meerder gunft aen defen kant bevvefen

:

p ^&
afhem volle macht te fpreken dat hy wou

,

bi
t r ^cn ^c^ter aen ^at noch&vijgen fou

.

i

rcator moet y en vry niet fonder reden

,

^
door het volck een vveynigh uyt-getreden x

Vlngh hy met befchey t aldus fyn reden aen

:

^°ïR
tC
^ ons wfföilgM km de reden nsvegen

y

*
et
fae my dunckf) alleen hier ingelegen :

r^^eten
y hoe de menfehfyn kloefen hooger fielt

T^^aPem > door de Pen > ofdoor het edel Geit

\ ^fiffi aen de wpaen niet is ge<vvoon te binden
,

^ ^nfionden aen de nuvaerheyt ondervinden :

l*th^
€ ruV4t mn 'WÜ* bocckjfdegengeeft

\t
^ 6Cnfc^u^ ^ebt die om definnenfvveeft 3

K^nydeldincl{
y eenfchepfelfonder <Wefin

,

^ d'

k^en ntct 'Wat daer op nvervvaentheyt roemt p

\)2 i

lt

J
s

*foete mtegbt , dat eere ^wertgenoemt

.

hfle
f
dle Uns by het geit > njyatfd het al rverjcbillen

Ge//*
l̂tgwd de nspaerheytfprefyn billen !

Ge/j ƒ

€en donder dingh daer op eenyder nrpacht \

e
fc ju-

Htfl aen memvh wan den adt

*77

igb man den adel toe-gebracht .

^^/t
^ tyynegroot ^gelt heeft geduchte jachten y

Ge^

c^ de droeve bly
y
en doet de prinsen achten

,

. Ge/,

°e
ff*m bcoghgebiet , i/7wr uyt dan adelnjvafiy

Op/. 'ISdPv, -// I ..... . n

|
^

o op
^ a ê ^nt €en aengenam gaft •

*ndef
'V* y ^°et tonns

>
boo&eWaUm ,

Y
°t[enfèlfs in haefien neder ^vallen

:

Q^q q q 3

Koopman

.

Gek



678 OP-KOOMSTE
Geit rweder , als het ^vvilt , maeckt rouwe kamerslet ,

En lege [lullen ^vol y enJchrale keuckens met.

Geit maeckt njan mierkant ront
,
geit kpn paleyfen boHVVM

,

Geit is in hoogen prijs oockjy defchoone mrouvven .

Geltfchildert ,gelt blancket ,gelt maeckt <vm leelkkfcho0f)
1

En mvaerom meer gefeyt ? het geit dat fpant de kroon .

Watfal een krijghfman doen ? hy kangeen oorlogh moeren ,

Hy kangeen trommels flaen ,geen mvapens laten roeren ,

Hy kangeen mytery doen drayen op het mek ,

Soo hy het niet en doet door middelman het geit

,

Den zenuw man den krïjgh . Laetyemant geit ontbrekn >

Stracxfalfynganfch beleyt ,fyn moor(lel blijvenfleken

,

Stracxfalaen alle kantfyn leger blijven flaen 3

6n niemant man den hoop enfalder mvillenflaen •

Nufegh al mvederom , mVaer is het geit te minden 3

Ten zy die handel doetfyn beurfe mvil ontbinden ?

Een prins die geit behouft diefpreeckf den koopman aen >

7>/V mveter middel toe > en doet de mvifïelsgaen.

Hy doet man alle kant den rijckdom neder dalen ^

Hy kanfe met een briefuyt merre landen halen:

En niet moor dat het geit tefamen is gebracht
,

En heefter eenigh njorfl ^evvelt ofhooge macht .

Geit ygelt dat is de loos
,
geit is den hooghfltnfegen ,

Doorgeit mVort alle dipgh njan elders hiergekregen ,

^Doorgeit ben icl^gevvoon te brengen in het Uht

eAlmVat in Congo mvaft ,en mvat Symmatra pl*nt '

Geen ftadt kanforJergelt ,
geenfïaet en k^nder mvafen >

Al mvaergeen koopman is daer ^ijngeen rijeke kafen

:

De zee-maert is de zielman aldat mverelt hiet

,

Om dat hier door het molcl^fyn rootte lufl geniet .

Wat kander op het mek of aender heyde groeyen ?

Wat koomter uyter T^e ofuyt de beken mloeyen ?

Hl

k

Hl
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bul/

0'*/**6
*Vtet r°*cr °f ^ hebtgewrocht

mijn beleyt te ^voorjehijn afvertgebroebt i

679

'«et di

hfcl°
0m ^et edelgout in onder-aertjebe kuylen

y

Idu
rV°Gr

a

ê

a

d̂er te rvy^e"ftbuylen ,

Hoe
eVen-ri^e^ckJ3 êt aen den dagh 3

.ty,t
jy^ejbct noyt een menfeh hier ofder berdenfigh .

tfgtoM is foo diep 3 geen klipfoo bijfierfteyl

Hn [n

%m tier meer gefeyt ? ick k$n als open/ieHen

Q^
Cineten ^ac^ de poorten njander bellen .

\ }jQ

*€

J
lckniet op en k$m > ofonder-door en zeyl

.

gewis
y
ick^weet dat ugedachten

Jcl^
72

l̂cLrnant en allefleenen achten

:

Oty^
eet hoegbji bemint dat in den oefier njipafi }

%eY

het alderbefi de jonge maeghden paft

.

Hef
°m mt

^fity* * depeerels halen ?

Ue

e

\

^€n ^diaen in diepegronden dalen ?

%d
0et

!
% door ons beleyt ten loone wertgtfielt

.

Heef
m ^et ^°f^en y¥kn amber kpmen ?

^ie l

^en
fieten Ycuckde katten afgenomen ?

llt
renght hier porfelcyn ? en njyie hetfihoon kgrael ?

tikt***
1
*^ t0^ >

m a ê r/H*ftun&m >

\t wokken al de nuerfte landen

,

7e//
e

*$n*ngh zijn ?
rDegroote njVdter-flroomen 3

\t
1

*tter op het velt of in het Watergroeyt 3

l^aU
tfXJanA ê ^m m °nfmföootgevloeyt

.

l
ï0™^* mtnfiht 3 de 'teere maeghden lieren >

lc
Kletter daet de werelt ingerieven $

k kit
°°r "et hoofs-beleyt , ofeenigh krijghf-geWeh

.

itt
n
^et tltemael door middel njan hetgek

Wy



68o OP-KOOMSTE
VVy halent uyt de zee

, ofuyt eenwem {uft ,

oAlwvat hetoogh begeert , en wvat het herte tuft

.

VVatgaet den krijghfman aen een kooiman door teflrijcktv >

Die woorfyn malle pracht wry niet en houft te wvijc{en ?

Voorvvaer dat lijd' ickjniet . Maer hoort doch wvattefj
c 9

VVaerom de wvint-geck^ raefi , en dmfyngallefiort .

Een krijghfman in het welt , een koopman m defteden ,

Zijn jir'tjdigh tegen een , als met deganfche leden :

cAl wvaer de krijghgenaeckt) daer is datfegen wvijckt>

iSMaer wvaer dat handel kgomt daer wvortet al werrijw
9

Een krijghfman is een rups , een ke^er °p de hoornen
,

Eenfirooper op het welt , een rooDerop defiroomen ,

Een wyant wan het recht > een hater wan de deught >

€en breder wan de tucht 3 eenfchender wan de jeught ,

Eengeefel woor het lant • wvatfal ickworder[preken ?

Sen pe[i , een al-bederf> een wvinckelwangebreken ,

èen poelwan alle wuyl , eenjmifiewan werdriet

;

Trinfefe , wvatje doet > en neemt den krijghfman niet -

£Maer 't isgenoughgefeyt . 't is tijt hier afte breken ,

Niet een wan defn hoop en dient bymy geleken .

fckjtpme tot bejluyt , enfegge woor het left ,

Alwvaer de penntnghJpreeckt , daer klinckj; de reden wJ ' f

Hier ftoofdc Krijghfman op , en vvert tot vvra^clc 8

Hy fchoot ter zijden uyt , hy flough op fynen ^e£
e

^en>

En had hem Rhodope niet ftracx een vvenck g
e c

De koopman had gewis fyn handen niet onrg
aen"

Maer als de fchoone maeght toe hem haer oogen

Doen vvaft dat hy terftont fyn ongelijck bekende^

,

Al fcheen hy fchier vervvoet , en uyterrmten

Hy was van ftonden aen foo dweegelijck ccn
^

Rentier begint u vverek , ( gingh hier de vader legfc
0 9

Ghy mooght yvat u mifhaeght met reden vvedcr- g j4



^r ^°ut u gramlchap in . De jongelingh begon

VAN RHODOPE. «Si

Prack

«9»

voor fyn beroep ren beften dar hy kon

;

•

°°^n^er ontrent êr Mtoföcn[aken 3

Wgb onderpec^vVat al de lieden maken
\

' 'Vind' ic^ weerde maeght > dat alwatyder doet

K ^ en ts
gefch wan dmckjn tegenfpoet .

\ L

l^mg™d beftiert hier alle dingen

:

pvtdefoeüe lacht > wie kan den hemeldwingen ?

l/y?
l
fiet die de zge en hare(iroomen bint ?

\t

ï* ^tfter oyt betoomt de vleugels van den wint ?

hj ^nJyn ejgen hert ,fyn aen-geborenfinnen ,

^c&T
1^ noot 'VMyfcht >

mt re(̂ en oloerwmtien ?

y • bemant wieder leeft alwat deJon befchijnt

^ie }!*
ttnt men ât werkeert

,
ofinder baejï verdwijnt

.

\fa
€en prinfen hert in eenen ftant bewaren ,

w^ort om-gevoertgelijcl^de loJSe baren ?

li^^n °ytJeker zijn wanneer men vechten moet

^%y°rdeel> vangeluc{, of-vanfyn eygen bloet ?

h^l fa<tn heeftgejvvetfl ,feo dat ons oiren tuyten
,

^fyn hoogen naem engrooteftatenfpruyten :

$oo

6r ^s ™enfyn bedrijfmet reden ondertaft y

S datgefhurekjngeenen deele vafi .

^*
CC^®acb*igh volckyvelJchrap in orderfetten

,

% niet wat dat k$n het al beletten

:

btyr°
c
A> een mifi f

een dampgerefen uyt de lucht
,

% "em > die boven lagh 9
nietfelden op de vlucht

.

% h

epldefon het voordeel hadgegeven

,

'
'
de doffe maen weluytet velt gedreven 5

tyet

hoo?tet over-al
y
menfietet in 't gemeen 3

Y^f
he tyM'^h* V mer em dobbel-fli

6 'V
1W^ ^aetfbeer poght met wonder groot vertrouwen ,

ln
ib is de gront daer op de lieden bouwen

:

R r r r

Rentier.

Sj
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68i OP-KOOM.STE
Sy rvvorden groot gemacckt alken uyt enckelgunft y

En foo te. blijvenfiaen ü njrygeenkjeyne kunft

.

De uriehtfchap <van het hofwer keertgelijckje gymden >

En die is njveynigh tijts op eene plaets te ^vinden .

Hoe mentgh edelman , nuoor deftngroot gemaeckt ,

Is op een oogen-blickjn lagenftaet geraeckt l

Alnuvie dit over-koomt die moet fin hert nuerkpijftn,

Om dat hy by het njolckhemftet met ^vingers njvijfen .

Hy ifter beter aen die noyt werheven (lont >

Als die y
naer hoogenftaet 3 figh in de laeghte uont

.

De koopman dieJyn kraemfoo moy njveet op te proncken

,

oAlfchijnt hy hoogh te zyn > is mede licht ruerjóncken :

tAlkrijght hyfynen njvenfch en <vvonder machtighgoct

Het eyndïght menighmael in drucken tegen/poet »

De <~uvint die hem eenfchip heft over zeegedreven ,

Dat hem in kjeyne tijt heeftgroote njvmjigegeven

,

Die brenght hem n)Vederom nufel lichtjoo harden (1$ >

Dat hy ontrent de beurs niet ftaende blijven magb.

Menfietet alle daegh 3 diefiogedmrigh navoelen

Die laet het ongeluck^gevvtfieflagen ^voelen s

Daer isgeen twijffel aen > njviegroote nettenJpant

Die kfijght , eer hy hetgift > weelfcheurcn in het nfït&

Ghy dan <vvdt nimmermeerJoo lofien ftaet njcrk^eftn $

^Wie haeftighgoet njerk^ijght die kan bet licht uerhefen

En ? wijl men <voordeel doet > en njvederfchade lij* >

Soois de bange ?Jtelgeduerigb in denftrijt .

De daet die njvijftet uyt , datJoo onvvife ulagen

Zijn niet aen onsgemoet alsftaeghgevvïftè plagen:

éMaer njVygaen op de maet y en noyt te lijdigh bly >

Doch <~vveder in den geeft njan harde nepen njry •

Dat is de menfehen beft . Waer toe betftaegh bev^l
m '

Cejetheyt in dengeeft noem ickeengrootenfcgen ,



i

VAN RHODOPE*
boelen dien het lufi . Eenfiilen reyngemoet

woor het lichaemgoet .

\ m tn
ontfen de kjacht der elementen

y

^°^ejyngefïn op waft gefielde renten

;

f
' ts eenfiU bedrijft enfindergroot beJUgh ,

.

**Yyemant met wermaeckfyn wreughde plegen magh .

\^fmmg*tt te welt 3 hy magh hemgeenfins[paren

,

defomer-tijt , het foetfie wan de jaren

:

ö
e^

*mgmte prinsen dienfi en is maer enckeldwangh .

InJï^an li e*nfiaefy hy moet geduerighfibrijven >

$iet
°^er ^ee ccn ^°fen handel driften

.

q &ene wan den hoop en dient woor uwejeught ,

%^efi
6
^een rvemciec^Svm ^m verwachten meught

.

l

\ y een rauwegafi , die niet een menfch enfpaert .

Lr rheer \n den «pp/} hpyynrhtpn rrt.m <h> fnroen .

D /

ty°or uvvenfiaet beqmmergronden makgn

:

% ffi$fa
an dient u niet

,
ghy ?ijt <vanfoeten aert .

%ft^eer ln den geefi bevochten wan deforgen ,

jf)

e
ffytel niet gerufi tot aen den lichten morgen

:

%£p
m
*nreyfigefiae

j
ntet met het fyf* tm Maften met denfin

.

\ n

6 mxn <dleen die mijn geheele leden

Hk ° ên 9PJ m uVyen hftbefieden

:

\ en
leduerigh thuys om u wermaeckje doen

,

fpel

®** tot uWer wreught , te fitten in hetgroen
,

f°Hcl

%n
^et 3 te rfóenmt d€n vvagen

,

V^n^Ven luft in welden , boften , hagen .

b
e

^ ^m wet dat het Kraem
,
ofBoec^ ofDegengeeft f

^ ^ee^ m̂ ^emaec^te
°Pfy

n eyim leeft •

°n
°ns verloopt

j
terwijlwVyfpelen rijden 3

ieefi even-felfs onsfiojfe tot wet blijden s

R r r r
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korten dagh 3 ofnaer eenfneüv i nacht :Want met een k$rten t

Verfhijnt tot ons njermaec{geflaegh een nieuwe pra

tAlsfigh een ander quelt , met droeffoyt in-genomen ,

Dat hem een nj.-olic^jaer is haefligh om-gekgmen

,

ZijnWy des noch njerheught . de tijt geeft onsgeVwn >

En brenght ons even-flaeghgeluckjen woordeelin •

En hierom meergefeyt ? n;yy leven[onderforgen y

Ons renten ?$jn beft , ofnjaft doorgoede borgen .

£My dunckt hy is een God die opfyn renten leeft

,

Om dat God alle d'mgh by tijt enjlonden geeft }

Danjent hy jeughdigh \uyt , dan hoy s dan koren-aren >

Dan ooft en wtnter-fruyt om Ungh te mogenfparen >

Dan edeldmyfgeVVas , ten lejienpeten moji

Die njan den kouden angft een bange ^dnjerloft .

Eet gaet ons even dus . de maen en harepaerden

€n meten nimmermeer de ronte <vander aet'den 3

Cfdan rijf nieuwe <vmcht oockjAyt ons eygen lant

,

Van datter is gefaeyt , njan datter isgeplant

,

Van datter in het Wout of elders kpomt tefpruyten >

Soo dat men yder maent met njtuchten kan befluyten

:

En Wacrom Ungh njerhael ? Wy njinden fallerfi°
n*

€en njerfch , en nutgewas ten dienfie njan den mont
•

Jckjate dien het lufl rVan kvinnghrïjckenfpreken

,

Soo dwafen hoovaerdy en heeft my noytge[leken

:

Eenyder eerlickjman is "Trins infyngefin >

En wie hy vrouwe noemt die ifer Konkgin .

tAlwie infoo een rpjck.geen lufl en weet te minden >

Die isflaegb ongerufï enftweeft met alle winden .

Ey waerom is de rnenfch eenfiave njan Vgeval?

Vernougbt u
,
grilJigh njolc^ enghy befittet al .

Menfegge wat men wil, ic{prijfe njafie renten >

Die treden metten njoet de kracht der elementen

:
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mact

.

I lu
m rt4ft 0ÓCK^S een an(ter beeft 9

a
A u^ hem <voor een prins <-vt>tefiilenfiker leeft .

ilj>

} °P dit gefpreck eén ftilte was gercfen

,

^ om dat de man dc ftilheyt had geprefen

,

radtflucx de Dichter toe : en met een (bet gelaet

,

niet een vvoort als op de rechte

*9 * 'Weerde maeght >gelijckgemeene menfehen

,

ld
m

* en mac^£^ie^ > en ^mye d*gen wvenjchen <

y^^etet njoorgewis ickjnocht wvel henen gaen
,

*m te dejèr{lont mijnfake wvasgedaen s

l^&h me* tn acht datfechte liedenprijfen,

Solh
^n

£e^ert hwgw op te rijfen ,

P
*n ickeuvelgetrooft te rockten metgedult

,

\t\

Hn
$y , o uyeerde bloem , wo$r u werktefen[uit .

hkf*^9 t̂e beftm ufaier) dus te prijfen

,

"Van de kunfleen wyeynigh ondervyijjen .

^
*** meyntghy dat een rïjckjjfcepter in beftaet ?

niet in het hofwolgullen overdaet j

\^
€ngroote (leep wanfiere lijftrawanten >

}^l^trac^ttgh kleetgeboort met diamanten
,

lc
t

*** €en rijc^gtbou
y ofin eenguldenfel s

te dit bejagh woor leuren altemael.

\tP\ tockten dvpinght 9 die eerjucht kan werdrijven >&hUl / 6 9 j v

\ ^nm
gftfjn k<%te wveet tefiijven 3

Qee%i****
ams

flaefw u *geen heeren na en loopt
,

* °°i
en fiaet en wvenfht > geengroote lajien koopt ,

ie^ ** °}t en wleyt , maer eert de wrije reden
y

7) •

e^mgbgoets beft , en efter ü te wreden >

k

k \^*n
&eenffl* eniyve^ >

^m&een ^^ckjn dorftz

%i*i
l

\
my"e"fin €cnPms °fmchtigh vorft

.

^iCrjZ beerP*ppy ,
die niet en ü tefchatten y

*n duyfent een niet recht en njveet te watten

:

R r r r 3



m OP-KOOMSTE
Daer in , o reyne ziel , daer in light hooghgebïet >

Die niemant <-van het wokken ware daet enfiet .

Geluckjgh ü de menfch > diefigh kan <vergenougen

Met dat den hemelgeeft , en dat de Goden rvougen

:

VoorWaermie defen (ïant eens <veft infyngemoet 9

fs hooger ingeluckals prins ofkoningh doet .

Wel
y
omfoo rocken kroon njoor ons te mogen minnen ,

Daer heb ick^vVapens toe en op-getogen [innen :

Koom anught u nevens my
>
ickj^n^m^te^en '

Die onsgeleydenfaloockjtooger als de maen ^

Die onsgeleydenfel tot boven in de mokken ,

Entoonen over-al de dvvaesheyt aller nuoleken :

Koom <vought n nevens my > en onder mijn beleyt

Daer is u defe kroon rvoor-feker toe-bereyt .

Gen kroon 3 een rijeke kroon , die aen u jettghdigh leven

Sal troofl , en herten-tuft , enfiillefinnengeven :

Salfielten ugemoet infoo een maftenftant

,

Datghyfult rufieften al <vie l het ganfche lant .

Laet aldenfeilen hoop laet al de nijders keffen ,

Geen wier ,geen mater-vloet
,
geen donderfxl u treffen

'

VVyJutten onder eengerufi en njroliekan

,

Terwijl hen prinsenfelfs ^vergapen aen denfehijn .

lekfalin uWen arm een aerdigh ajeersjen dichten >

T)atfal u met <uermaeckjot aen den hemellichten ,

Dat pil doorfoete rvieught ^verheffen ugemoet

VVt defen aertfehendraftot aen het hooghftegoet

.

En als dan eens de tijt ufxl ten eynde leyden
,

€n dat $hy met Ttermaeekfult uytet levenpheyden ,

Dan heb ickf mijnen dienft den magen rvan de Faer^ >

Diefaldoor al het Untgaen ^voeren uvven naeW

'

Uiepil metfietgeluyt door al de merelt rennen 9

Sn mie een menphgelijckt diefal u deughden kennen «

f

>
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Sood
V A N R H ° D 0 P E#

SooTm ûyfm \
m u£rafftw

i

etoont *

^kHd T*
^oem~èeVVas > mt duyfentgroene tack$n3

£
*loete jtught op onsgebeentefmacken ,

vme»tothetflof
y

r
KuJÏ, foete lieven, m/l,

\**ern
ft de doot noyt <~vVerden uyt-geblufl .

\ neuel , en boogh-verheve wallen >

&n metter tijt
y
die moeten neder nuallen

:

^ u-pat een edelgeefi de menfchen achter- laet s

\
j
0

," ^oor alk tijt de njverelt een fieraet .

^H do
^^e om rü0^ê)tfölHWe deughden roemen

,

6$?

Ik
m

*1ngedicht njoor algelnckigh noemen >

ripb aerdigh dier wan ongeveynfdenaert \

<-vvaert^\k^tn^tn eens te Zfjn datghy te njoren t

\J*
°*der-d$es tot ïndtr hooghtefweven

>

f
e
Pe Tïeught en by de Goden leven:

V r
ieen lauwer-krans die noyt ruerdorren kan

h

Yen
°
m^ 3 m $

ter6n UV1Penmn •

\r

€t
i€efilgb rvolckfn al de reyne ^elen

^n t0o
^etfwerckjnet ongemeene navielen *

f\
^U^T

m^^* grooten Orion
,

\?
y

f4 e

meUer bant de peerden njan de Son .

^kktfy
ê
ftYdeL y

die noyt enfal<-verdWi]nen ,

^
ul**noa en door u z^elefcbpjnen s

kennenfult tot in den dtepfiengront

*K
nti

ee
^ &eeftl$ ^Yeyn °P

aerdm onderzont .

^
ft**

n
* > TVeerjiepant > gaet nu eens ^vergelijc^n

\^>»yTerbaelt met alle koninghrijcken

,

. $ky r. .^fioghyugeeft maer eens ontluycl$n <vvilt 3

*P e* A*
1 "^^ft™ >

mn h°ort kier menfchenpraten
ilepgeheym en teyckensftgh -verlaten : (*)

Sy

Dit flacc

op het ge-
ne de Bor-
duer-werc-

ker hier nae

verhaelt,

roerende

de felfame

God-fpra-

ke daer van
hy ghe-

waeght .
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6 S8 OP-KOOMSTE
Sy ruwden ( na menfeyt ) vermaeckjn baer verdriet ,

Om dat men bier endm eenfelfaemfpoockfelfet

.

Ofmits een heefeftem , van onder op-gedreven ,

Heeft uyt een duyfier bol een njreemtgeluytgegeven

:

Ofom een andergril . Skt j alfier yemant mint

Hoe licbt by yet bedenckt , ofhtm ten beften vint

.

Wat my bier in belanght ,
ickjzan u teyckensfeggen

Daer met een vaft befuyt wijngronden op te leggen

:

frkheb van defeftofal vry een groot getal ,

Benfpeeh my vgor den mont dat ick verbalenfal

.

Lef op eenfoeten dagh alswy een deuntjenJongen ,

Soo quammer op bet boeckeen rappe vloo gefprongen

:

Maerfiracx belent bet dier ontrent u leere borfi

,

Om daer in volle luf te lavenfynen dórfl

.

' Het koos uflincker zy , en wifalfoo te karnen

Ter plaetfe daer u bertfyn woon-plaets heeftgenomen

;

"Daerfet betfgb terfpoor > en hechtfyn kleynen mont

Juyf daer het in het vel de teerfe plaetfe vont

.

Cfioywon bet beefgevvaer en baddetfchiergegrepen

,

Maer echter raecktet rvecb eer dattet wasgenepen

:

En mits ghyfyngeftacht en alfyn mackers baet >

Soofochtet buyten u een ander toeVerlaet

;

Het fprongb my op den arm 3 en dat met rajSe gangen ,

Jckjagh hoe dattet liep metgrooten angft bevangen

:

Het kroop myinde mou tot daer mijn aderfough ,

Daèrftont het wederftil ï hetfcheen hem dicfg#>
ul

'

Ghyfteghtet met vermaeckjooe datfyn teere pooten

Sigh vougcn tot het werch^ en op mijn leden ftooten

:

Hoe vinnigh dat het beet , en hoefyn kleynen beek

^My als een ddder fiac^ en maeckt een roode plcck*

Het dier was ront en vol >
en gmgh daer op arertww -

engingh
,
\en weet niet Wder

} fyn teere leden decké



ori VAN R H O D O P I£.

ünhT*
^^He^m

> l
ae troo

ft y
m ^tgeftcht

ebber mderhant een <veersjen opgedicht

:

6$9

>vl
%y > gccftigh dier > wat hebje gaen bedrijven ?

Qjj J *n u den keeft van twee verfcheyde lijven

,

t) e
^?°§ht mijns hertlèn bloet , en oock van mijn vriendin y

]
n e" hare ziel naemt ghy te famen in

.

'eVd
lTi n

-

Vermenght en onder een gedreven

,

0ns

en binnen u aireets een echte leven

;

\Vy J?
ck > °ns innigh mergh , ons herten zijn gemeen

,

' Jjn geen tweevoortaen , wy zijn te famen een.

^H/j fatgeval , wvatfil bet doch beduyden ?

l\0
*?Uer tcihet grijp , bet maeclq ons echte luyden .

^ „
\*» bet

sfchoone maeght , hoe kan het anders zijn ?

%l rj^
et dat is het u

y
enu is raveder mijn .

fyy^"* een ae?d<gbfpoockjieeft Vems hiergejonden l

Ter
Cten rVoorg^ls tefamen zijn gebonden x

Oty!?*

en
<!jngepaert . Welaendantotbefluyt,

Hfy&t ditgnüigh -volc{, en uVeeft mijn lieve bruyt .

\\^
n

u

)ckens achtgenomen njan de tieren

S
QQ£&Toene rvvout ofom den hemelJvvieren >

\t

rvoor ^lgelet opfoo eenfoetgeval

,

eUe
met rv '

Voor €̂nfy* ^vat onsgebeurenJaL
^
^ til

0mfan&bt mijn hert > dat icku kome bieden
,

^ „ °p den uvaen <~vm dtjegrootfe lieden >

S
0o

^^aet w boven haer , fchoon nijt en nijder keft ,

\ \^}
Y ^e uveerde ziel het lichaem overtreft

.

^ lter had gefeyt y en om fyn moedigh (preken

D0
n^cefl: al het volck in haer gelaet ontftcken

:

r m*

^^^^ rt

p-eftoor;k

.

3

i

Schilder.

eg(n een geitjek^als rechte dvvajen '

S fff Siet
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69o OP-KOOMSTE
Siet als de bottetter en kpc{tefamen kijft >

<Dan hoort men in 'tgemeen waer dat hetftipel blijft •

Wel aen
,
ickfaet bet njolck bacr eygen <vUylontdeckgn ,

En leggen njoor het oogh baer onbekende <vleck$n

:

lekfvvil ( wat my belanght ) maer brengen aen den dag ;

Dat u nau-keungh hert tot my-VVaerts trecken magh .

Degeejlen die den aen njan alle konfien weten ,

Die/Men nevens een defchilders en poëten $

Want dat eenfchilder treckt üflomme poefy >

En als een dichter wenkt danfpreeckt defchilder

y

.

Haer beyder kynfteftreck} de Werelt tot rvemakfn

,

En doet aenprinsenfelfs een drouvengeeji ontwaken

:

JAlaer tufichen hen nochtans daer wind' ic{een <ver[chtl,

Uat 'tck^y eerbare maeght , hier openbaren wil.

Wat ü eens dichters werekj hy leert de woorden d^nfn >

Enwat hy winnen k*n en zjjn meiergroene kjranfen >

Ofwan een lauwer-boom
, of<vaü een myrten-bUt

,

€n dit isfoo hetfchijnt een wondergrootcfthat .

Maeckt hy mfchïen een weers dat geefüghfetynt te Wtfn >

Soo wort hy ( naer het walt ) by wijlen eens geprefen

:

éMaer dat is anders met als flechts eenJchrale wint ,

Daer wan noyt eenigh rmnfchfyn beurjeJvvaerder
'

liejiet Homerusfelfs een frince njan de dichters >.

Hy metfyngarffche rot dat wyaren kale wichters

:

Sn wat ifi dat hy oyt door alfyn k»nfl wervverf

,

^4 Is dat hyganfeh beroyt en als werktenfierf?

'I is waer datfyn gedicht noch heden wertgelefen ,

£73 is totfyner eer als in de luchtgerefin

:

éMaerfchoon al leeftfyn naem , al isfyn eere groot ,

Het is woor hem alleen eenfuyyen na de doot .

Syn lofmagh over z£e in alle landenftveven ,

Maer daer en plaghgeenwwijfof\nders afte leven

:



VAN RHODOPE.
*ls een rijpe maeght een vrijer Rijgenfou ,

'p
c/

^ Wajem niet > menwil een rijcke <vrou .

^fó^nfioj* vyilt dat nettepennenJchrijven ,

y^ n°ch even-welen kingeen fyucfynftijven

.

*t
ifier van den geeft en vanJyn hooge vlucht ?

'Y»
keft niet n;an den wint ofvan defchrale lacht .

%t &een hooffibe maeght , men kangeenfchoone vrouwen

^
er

, met lofgetuyt , met dichten onderhouwen

:

^
e
£eeft oocï{even-Jèlfs heeft noot te zijn geroet

,

m
°° l*ngh hy met het lijftefamen wonen moet

.

lt$*^ ^poliofelfs metfyngefvVmdegaften >

bJ met en had^foo moeft de dichtervaften

:

H
fX/^™etmt en bre"$t alsflechts de hloote fynft ,

\n
^°

Qn ^at hygeefttgh is noch vint hy weynighgunft

.

l)

0Qr^ d*n altemael die zjjtgevpoon te dichten >

^
lt
^errnaert pinfeelmoet inB en pennefvvichten

:

y^eerdefthildtt-kynft verdient algrooter lof,

ant boten haer vermacckfoo koomter voordeel of.

%^nne rnachügh geit
,
ickjnafy grooteftucken >

êP^et ê rüorfim uyl te dmcken

:

^/7
*ifick handelmed en vry met grootgewin ,

tyhefy*
s €en dienftigh werckvoor huys en huyfgeftn •

Ks^ ê
ft mijn fymft den koningh toe-gefonden ,

£/2

*c
KiYooUn dancken meer als duyfent ponden ,

§n
Cen&tm$ toe ^te om mW^en hwgb >

\^,
ner/^elom mijn hals en om mijnfchoudersgingh

.

\^ ter
°ndt r- dies die hadeen veers gefthreven ,

V J aen den vorft doorfeker uitent gegeven $

^
edichtwas enckelgeeft en van een hoogen toon

,

\f*?
Y
^00rt toghWat hy kreegh totfyn verdienden loon ,

ie^e?)

iroene kjans gevlochten van laurieren 3

ert hem toe-gehucht om hem te mogen eieren :

s f f f t.



69 z OP-KOOMSTE
Daer was een Wapen by dat hem de kormghfchonck*

éMaer al dit hoofs gevvaj en ü maer enckelpronck-

éMter waerom langh verhael i kkjyn te[men vougen

' Dat u ; dat al bet volck^ , dat princen kan vernougen ,

En dat oockboven dien my voordeelgeven k$n 5

En wie dit recht betracht dat is een handigb wan

,

Dat is een hoogb verflant , en weert te zyngeprefen ,

aAls by de dichtersfelfs ten vollen is te lefen .

Gly daerom , Weerde maeght , 0 fierfelvan bet lant >

Tikt my oockjieden-fclfs u trouwe rechter-bant.

lekftl dit aerdigh beelt van uwe jonge dagen

,

oAen i eeuwe die ons volghtfoo kunfiigh oVer-dragen %

Datuwefeboone glans , oock^over dtyfènt jaer ,

<sAen al het kpninghrijckjal wefen openbaer

:

Dat uwefrifche jeught door al de naefieJleden

Sal werden aengejien ,fal vverden aengebeden

;

Soo datgby door de kunfi als eeuvvigh levenjuk ,

Schoon dat u levens tijtfal lange %ijn vervult .

Sooghy den krijgh bemint > kk^kan het bloedigh vechten >

Sn legers tegen een met onVertfteghde knechten

V toonen door de k^nft y als ofhet oorlogh waer >

En dit al buytenforgb enfonder ugevaer .

Offoo u , weerde maeght , een raetfheer mocht behagen j

Vermits by in bet hofbefteetfyn meefle dagen

,

Soo weet oockjat de prins van my niet vveyni^ ^°ut

Snfaken vangevolgh my dkkjnael toe-betrout .

Sn 7 ;/ van beden niet dat prinsen fchilders eeren

,

Dedaet 00ckeven-felfs die kan bet heden leeren 1

'T is over duyfent jaeren langerpo gevveeft ,

Gelijckjnen over-al in oude boecken leefi .

Sooghy een koopman heft ^ ick k^n 00c^handeldrijven ,

Sn k$n noch door de kynft mijnfaken beter{lijven^



j.
ytfoder eens eenfcbip <-uan eenigb koopman blijft ,

*4l°°, ^aem werftypt ofop de baren drijft
,

\\yuJi
oe<̂ e mannin 'inde ^egeftorten,

es
nut-te-min omfynnjeiïïes bedorven ;

L .J t\ *MA ~s>*> u /i* L+ m^t jJm-4- *******

KrJ
n my ditgeyal mifcbien mocht over-fymen ,

^ Me my nochtans maerweynighafgenomen $

$ *u^
S K^flec^ts bt* lijfmach brengen aen de ree >

b
s/^ ffi wijn beftefchat behouden wan de zee

.

nffi
d*t edel dingh enfalmy met njerlaten ,

•

Jtf
lckfonder kleetgaen dolen achterjlraten

:

Jc i
^od' ic{uyt den krijgh , al liep ic\uytenbrant

,

j

^ n°cb even
'fi

aê °mqn (dderbeftepant .

\r

eenfc^00n jtfPVeel en boten alleJcbatten

,

*p
f

/ ts bet beftegoet , njVie dat het immerjpijt
,

\t^ffle > wicrt de k^nftghy diefoo kpnftïgh ?yt .

^ ^C ^c^cr
^P

rac^ > cn ^ de jonge-licden

^v^
C ^°° r ^m

zft ge^prec^ haer gcfelfchap rieden
;

1([
lc °aet fyde vervvt , de lefte van den hoop

,

^tt ^ khier uyt ongedult de finnen op den loop

,

y
Vo^ °vermoec die had hem langh verdroten

,

S0q

V

^

s
als een vat vol nieuwen moft gegoten 5

S
0o

°bbclt hem de geeft : en als hy fprekcn mocht >

fyj,
°ugh hy mette tongh aldus de fchrale locht

:

k / i*nfihe rot <~van hqoghmoet op-geJypoUen >

^ y°«i *chter-aen als Koppe metteJchollen

.

^
*nt a^ etn handt laergemekt in dit verdriet

:

0 ts
fyn luyper uyt enfyngeloofte met

^ °*recht
5 jchoone maeght 3 dat my hier ingebeurt

.

)Q
ort

(

^%0av^
ö»Tw/rt ^«r^r metgetreurt .

^ °°C^ng
efFecK i «l be» Afchoon de Ufie ,

e
rvveegbt

}
icJ( ben <voor u de befte 0

Borducr-

wereker.

sccc 3 lek



694 OP-KOOMSTE
lebben tot in dengront geheeluan uwen aert ,

Jckjiiene boven almet u te zyngepaert

.

Wy zijn in defcJïadt tefamen op-gewajSen

,

Prinfefte mijner jeught , ruVte h$n u beterpaften ?

De melde-fcbildery , njvaer toeghy zjjtgefint

,

Die heb ickjievens u <van alle tijt bemint

.

Die heeft mijn klouc^jvernuftfoo hooge nugetogen ,

Datgeene uan de kunft hier tegen op en mogen

;

Soo dat nuan nu ^voortaen het maeckfel mijner hant

Vanyder <vvertgenoemt een njvonder in het Unt .

Ghyfebdder y
atvieje syjt > hebt my njoortaen te ^vioijck71

Chy rnooght geen <~vetpinceel met onfen raemgelijckgn j

VVaer ickjnet handen raeckpfoyt de ^vinger[et ,

Daer is het nuvonderjchoon 3 en uytermaten net .

fSMaerjiet u kLddigb uvereken zyn maer njuyle pleeken \

Die ghy op upanneeigewoon ztjt uyt te treeën j

Soo maer een aerdigh kleet daer eens en kpomt ontrent >

Het is njan(ionden aentot in den grontgejehent

:

Ditflaetgeen ^vryfters aen , die hebben reyne leden ,

En rvvil/en hare jeught aen netter hant hefteden

Chy daerom ,frtftche blom 3 Tterkiefi my boven al>

Vermits \ckuWenJiaet ten booohften brengenfal

.

<±4lzijn de lieden groot die hier te ^uoorjehijn kpmen >

'K en hebbe ( nae my dunckt ) ^ooor de
ft

met te[chromen *

De God-fpraeckjs njoor my , en over mijn beleyt

,

My is een boogerfiaet noch onlangs toe-gefeyt .

Daer is eenfeker hol hier buyten in de bergen >

Van rvvaer ( als ecnigh wenjcb een <vrage kpomt te

Een holleftemme rijft , enJeyt in heejeh gejchal ,

VVatyder die men noemt eens over-komenfal

.

Men hout d<\t even hier iqjjH geeften m ^verholen

,

Die Hjrcemdt dingenftcn \ en met en konnen dolen ;



ƒ VAN RHODOPE.
* ** poliofel/s , ofyemantfyns geitje{ j

^ m ^etSrot4ftem d*eP en %n dtsyfïer rijih^

695

tn 0
&
bt

> €en reyne maeght , ontfanght de/km wan onder >

" en Vreemde wVvjf uytfy hetfelfaem Wonder

:

q
^r

ftr*cx na ditgeltytJoo walt het tanger dier
,

tn

*j*C^&efyk}xt-fibijnt , wan eenigh haejügh wier ,

VU
r°m ^mn montiem ft

emme meer ^verwerpen
,

t^.
en berden ftijf, haer wrangen die beflerven

$

H 0
€€njderfiet 't en isgeen menfeben wverc^.

fJeJ

H
f°etemm metgrooten angjl beladen

,

ld
t0t n̂

lebeym eens mede laten raden

:

^ omrent bet bol , en door een jonge maeght

\ tc

^°P or)fin {het de Goden raetgevraeght

:

H\^^00rt isgevveeft
y
De kunftc van borclueren

\r
^°dope ter hoogfter eere vueren

.

li fiveegh de flem > en meer en wraeghd' ickniet
,

*J^J^ friefieffelfs het wragen my ontriet

.

tyfai*
1
'V00* mygenoegh > hoe kondet beter wvefen ?

l>]f

n
fis nijneygen wVerc^wvert boven algeprefen,

G£
6n

een trapgefielt tot uvvegrooter eer $

^tcfn wan nu woortaengeen nieuwe wrijers meer y

^fct

^tgeen aertjche macht > rnaer wought unade Goden *

*n
foo
^ 50^%^ ^ort geboden

:

fi^oj
4m°etyb bert wvil hooger zijn gefit ,

\ l
*e
*h datghy woor al op onfe konfie let .

\ Y
wfotonfat het doen door krachten wan de leden 3

(

'

(

Ui

% Y
^J^mnJaL het doen door krachten wan de leden 3

^n L
beleyt wan op-gepromote reden

,

G
ee
ypwtn ofrenner door groot en machtighgeit ,

M^ lc

}ter
jwie het zy , en tpr toe geflelt

K

n
th),

^0 u ^1°° 5 ten zijn rnaer wijfe-vafen ,

t€^s gelijckjie zijtgewoon te rajen

:

Cby
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Ghy droomt eenydel dingh , en > fchoon het niet enjltyt

,

Gby njïntet ^vvonder in , en trechter <voordeel uyt •

Wat kanjoo njuylen dier in dejen handelgeven ?

Waerflaet njan dit bejagh in eenigh boec{gefchreven ?

Wie heeftfoo flechten dinghjyn leren oyt bedacht ?

VoorWaer 't üal te blau om hier te zjjngebracht

.

"Toeten ,/oete rnaeght , diefiggen datje rurillen >

En al luer dief geheym en zijn maer rechtegrillen

:

Sn rvvat defchilders raeckf , datfiel icknevens hen

Vermits ickjoaren aert tot in degronden ken .

Laet noyt ditgrilligh <volckjot uwe turner naken ,

Niet eene njandm hoof en k$n ugrooter maken }

sAlleen 3 eerbare rnaeght , alleen het edelraem

Js u tot meerder flaet en grooter eer bequaem .

Sooghy dan met en nj'vilt met al de Goden (lrijden z

En dan noch boven dat u voordeel latenglijden ,

Hout op het rvvaer-berigh > en niet op lofie njyaen ,

Wie met den hemel onecht die ifier qualickaen

.

Als yder had gefcyt , dat hy mcync nut te vvefen >

Sco ifler groot geraes door ai het huys gerefen ,

^

Men krielter over-hoop . de krijgh(-man b°vc*}?
j

Die gingh gevveldi'gh a£, en maeckte groot g^ lc

De vader onder-dies , en fyn v ertroude vrienden >

Die over dit gefchü als tuflehen-fprekers dienden >

Verfchijnen op de zael 5 cn (lillen dit gewoel ,

:
.

En doen fprack eer ft de rnaeght , als uyt een tf cïl

Ghy heeren altemael
y
die metgegronde reden

Dit maegbdeltckgemoet hebt krachtelickbeflreden >

Ghy "Weet hoe dejefaeckjny aen het herte raeckt ,

En die mijn teergemoet geheel bekommert maeck} >

Jckjbidde neemtged\dt > alleen <uoor <~üVeynigh dagen >

Dan Hjvil ickjvoorgewis de kans metyemant nsvagen -
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Jc\[dtnet eygenfiem befikken dit ^verfebil

,

H*on
" fzrp*m Kifverfypn a/W

.

Èe^ ^tgunfl , die my <ifport aen-geboden ,

»4^ ^ Goden ,

Oh j
w omgeïuckjvoor mijnen bmylofs-dagh,

\ 1

\

et
£efyc{«h 'tcks Daer gaen de vrijers treden

,

^ eele njet vernought f ten Jeelc wel te vreden

:

^
ac

j" defen onverlet , foo beeit figh yder in

,

Vy
a

*? "V den beften gront behout in haren fin

.

Vvj
c

ls ^c liefü* een droom vol bijfter vreemde grillen

!

^e^
llnt die vvort verruckt gelijck de driften willen

:

^
n yder ftreelt hem felfs , en ketelt fyn gemoet

,

^e
Vr

Vv°rt het meerendeel van enckel vvaengevoet.

^eta^

ers
°nder-dies zijnbefighganfche dagen

De ^
Vat immermeer de vrijfter kan behagen ;

r
C^tQt boven-al vergeet fyn voordeel niet

,

^ fo

Cnt ^aer cvcn-ftacgh een veers , ofaerdigh liet

,

Hy|j^te tater-keer , ofdiergelijcke dingen

,

En
tnec ft alle nacht ontrent haer kamer fingen

;

S0q
lts

fyuyteraert met dichten was vermaeckt>

ffoo
Vvcrt ĉ menighmael tot in de ziel geraeckt

.

'%^een nooger macht haer vryheyt had benomen

,

Vy
ICn 0̂o vvaer de kunft tot haren vvenfch gekomen

;

, S
0o

a^°or een foet gedicht ofmet een geeftighliet

r kfe l
at ^v gcft'lcgh van hare jonft geniet

.

'

%t

C
^ ^ menighmael een lonckjen van ter zijden

,

Hy
Cl1 ^cht voor-al de vader geenfins lijden

:

V
er

Vas ganfeh ongefint en uytermaten gram

,

iiw !

ts ny by de maeght te grooten vryhey

% H
gemcrekt , als hy de jonck-vrou kufte

,

an gingh tc werek gelijek het hem gelufte :

T t t t Hem



OP-KOOMSTE
Hem dacht oock dat dc maeght hier uy t verkeek g

Vermits fy hem den mont al vry wat gunftigh boo
•

Sy had een jonge mufch daer met fy plagh te fpelen >

Maer fiet het aerdigh dier begon >
eylaes ! te quelefl •

En fchoon offy het ftreelt , en broet in haren fchoot

,

Het is in korten tijt verwonnen van de doot.

Daer treurt haer drouve ziel > en is geheel verflagen >

Sy gaetet boven-al aen haren dichter klagen , ^
Die maeckt een lijclc-gedicht > een uyt-vaert voor

En fongh in haren naem het treurigh lietjen das

:

MYn geeft die is geheel bedruckt

Om fekerdroufgeval

,

De doot heeft van my wech-geruckt

Dat my was lief-getal

:

Een jonge mufch , een vrolick beeft,

Dat was tot my gewent

:

Dat was in mijnen jongen geeft

Al vry wat diep geprent

.

Het quam my fpringen op den fchoot >

Het dronck uyt mijnen mont

:

Het mekt', het fcheen het eyfehte broot

,

Tot dat het fpijfe vont

.

Danfcheent eens oft my bijten wou ,

Soo vinnighquam het aen ;

Maer 't beesje dat had ftracx bcrou >

Syn gramichap was gedaen

.

Het weeligh dier , de foete mus

,

En focht maer enckelfpel

:

Haer beet verandert in een kus ,

Dat greyt my bijfter wel

.

jVlacr fiet nu is het beesje doot

:

Ach ! wat een groot verdriet

.

De luft en vreught van mijnen fchoot

Die is nu ganfeh te nier

.

Nu, vrijfters, die dit acrdig^

Voor defen hebt gekent »

lek bidde koomt te famenm* >

Syn tijt die is volent . joC
h ^

Koomt hier gefpelen , koorn
1

Koomt yder uyt fyn ^'tfl'f
Pluckt maeghde-païm en w°

En^ierthetkleynehjcK-

Het beesje dat my vreughde

En moet niet ionder krü
^£

En moet niet dalen in het ff

Als met een foet geluyt . ^^
Dtfch maeckt fyn grafmen»

Maer buyten in het groen^
?

En fet een vcersjen op de ie
(

Ghyfukmyvrientfchap
ü

Caetfeghdannochdekeu^-

Datfynad' oude wij* K

Dat fy ons foete pap ba e )

En dat van enckel rijs :

^

Gaet roepteral de kinders y

De kinders hier ontrent?

Dat yder ete van den bry >
a

DiVtbeesjen heeft gek**

Nu > vrijfters , die mijn droefheyt (iet >

Hoet u voor dcfe pijn

,

En laetfoo teeren beesjen niet

U luft en vreughdc zijn:

Kieft liever voor u leven langh

Een haen die 't beter maeckt -

y

Die ket ons hooren vrougenfangh >

Oock eer den dagh genaeckt

.

pit
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gaft foo geeftigh uy t te brengen
^°nder focten jock en kluchjens onder mengen

,

j^

at v van doen voortaen niet meer in druck en fat >

öcf
^ ^jder luymen kreegh , en haren druck vergat

.

Ha/^ ^kodope bequaem tot alle faken ,

t^Ven metter tijt een veersjen leeren maken

;

y
ant Cnemon die fyn luft alleen in dichten nam >

\L\
as °orfaeck dat de maeght oock aen het dichten quam

.

^aer

CCÏ1S Ĉ 'ccr ^occ^ *n ^acr vertrcc^ gevonden

,

j^

Ifl dat menigh liet en veel gedichten ftonden

,

eeft van haer eygen vverek : en t* wijl fy buyten was

,

in een aerdigh ftaeltjen las

.

^ lC

^
u^^iy ° Cnemon y heb gelefen ,

Styj&
€efo&h breyn en u met eengeyrefen 5

^ at mijn teergemoet P mijn itel en jeughdigh hert ,

mi^delrvan de kpnfi 3 eten u roerbonden nvvert .

%lj
en
fodwenighmaeleen kys te mogengeven

7c/*
^ ^mmfiogeejJigh heeftgefchreven :

tfoj^rfh u datje <v\>enfcht y
en oockjnijn eygengunfl*

6^ eenPmf(e doen >
nfvaer icker toegebeden

,

Hh
m^ gelijckjds tn de reden

:

^ °* dat h bedrijfontrent het minne-ff
el

\ ^ anders zjjn als <z>an een flechtgefel

.

k

U n°Ck vcr^er gacn > macr hootda yemant komen

,

b „
eeft onfen vrient fvn vorder kift benomen

;

7fta 11 ......

Hoc
?° Vv™ gevoelt van hem en fyne fiken

.

,
ketclt menighmael een vryer fyn gemoct
Hem een jonge maeght een kleyne gunde doet

.

T t t t Maer
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Maer cVvijl dus onder een de jonge lieden mallen y

Soo is daer in het huys een fake voor-gevallen

,

Een fake ( na my dunckt ) hier weert te zijn gedacht ,

Om fomtijts by de jeught in 'tfpel te zijn gebracht.

De khoone Rhodope die hadde verfche rofen ,

De befte diefe kon > van duyfènt uyt-gekofen

:

Daer vlechtfe kranflen van , Coo wel in een gevoügh
>

Dat yder een het vverck ten hooghften vergenoug

En mits fy na de kunft tv vee kranflen had geweven >

Soo heeftfe metter daet aen Cnemon een gegeven?

Aen Cnemon die als doen de juffer onderhiel

,

En klaeghde wonder veel van fyn benaude ziel-

Den tweeden rofen-krans > verfch uyter hant gek° ^ ;

Die heeft de jonge maeght tot
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Q^
er

*at ^c jongelingh , daer fat de nieuwe bruyt

,

°ch^
erC met ^üem-gevvas en ander edel kruyt.

K q

C VVij $ onc^er eeu ^en "j c aldus befteden

,

jjj

atïl daer op de zael de raecf-heer aen-gecreden

:

Hn n*

VVort 00ck nevens haer terftont een ftoel gefèt

,

DC(j|

,

racx foo beeft de maeght op delen ftant gelet.

Eti

ter &c gecierc mee bloemen vander heyden

,

^
vas even (00 gefecen tuflchen beyden

:

u raecf-heer hadde plaets ontrent haer rechter-hant

,

öCïï^
r ^nder groen gewas ofander minne-pant.

^&ct
VVouS^ Uitgeval niet vvel-bedachte finnen

,

h h
' T

^°rt ^ePcys » een ĴCtcn treck beginnen i
C

k
evgen felfs van haren krans berooft,

a
aen%h vverek den raetf-heer op het hooft

.

^1gin
?
e dichterskrans hem van den hoofde trecken

,

$jc

b
j?

^aer eygen hair daer mede weder decken

:

\ f

er ât Cnemon bloot , de raetf-heer is gekroont ;

Hdoc^ '
VV*en ^CC Ĉ ^e macgnt ^e mceftc gunftgetoontï

t
ttHi^

U ĉ vraegn > gcfcllcn onfer tijden

,

Vy
ü^r dit geval ontftont een hevigh ftrijden

;

Tc

a

jJ

c Yder-een die riep , dat hy de jonge maeght

tl °°ghften wel bevalt , en boven-al bchaeght

.

'Jc
s Vv

Cr
drijft het zijn , en al met goede reden

,

°jtCr 0ver~nant me t alle macht geftreden >

S
0o

v^er ftelde vaft dat hem de vrijfter koos

,

.
-
r
aetf

l

jf

^C kroon ontfingh als die fyn krans verloos

.

\L "^ecr dreefgeftaegh , en al met vollen monde

,

^cl
aerdigh dier de meefte liefde jonde

:

k

Cs de
*
uffer ŝ ^em ga^naer eygen krans •

^^ J?
et ganfche ftuck voor hem noch des te lichter,

y van de kroon ontbloot den goeden dichter

:

T t t t 3 Om
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Om datfe metter daet haer gifte weder nam >

Soo haeft als hy verfchcen en op de zale quam •

De dichter niet-te-min > om dit te vveder-leggen i

VVeet (foo het fchijnen magh) al mede wat te ^SS
01
^,

Heer raetf-heer , feyt de man 3 al fehijntet yemant
^

'T is ver de meefte gunft wanneer een vryfter nee

Want als een jufter fchenckt , dan is de vrient gebon
e

Aen wie de foete maeght haer giften heeft gcfonden

,

Maer als een vryfter neemt > dan ift dat ly haer
bint

,

En dat is voor gewis een teyeken datfe mint

.

De fchoone Rhodope die heeft van mygenomen >

Verftaet dan hare gunft op my te zijn gekomen

Sy heeft ( en ick bekent ) u hooft daer na gekroond

>

Sy dient dan wederom van u te zijn geloont . ^
Ghy mooghtgeen bondigh vverek op defen handel b

Ghy zijt aen Rhodope , niet fyin u ,
gehouwen j ,

Ghy daerom , vrient , vertreckt , en oeffent u g
cd°

9

En ghy, beleefde maeght, betaelt u eygenfch 1
^'

De raetf-heer wederom brenght hier fyn reden tegen
f

En toont hoe dat het ftuck ganfeh anders is gelege 11
•

t

De dichter vvijekt hem niet , maer op dien eygen

Soo brenght hy weder in dat hy geraden vont . ^ <

Ten leften feyt de maeght , Laet hier geen vvrevel *U

Ick fal in korten tijt hiervan het vonnis wijfen i

Laet maer een kleyne wijl in ftilhey t dit geval >

Ghy fult eerlange fien vvien ick verkicfen 61 •

Hier op gaet Rhodope met yver over-wegen

,

Tot vvien met beter <*limp Cy dient te zijn genegen
-

Sy fpant haer geeften in > fy denckt en overleyt
;

Wat datter aen de jeught tot antvvoort dient &
e

^cll ,

Dan heeft het machtigh geit op haer de meefte k&c

Dan fchijatfe wederom nae edel bloe t te trachten
>
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j^

atl ^ltfe nae de kunft , ofnaer een rappe geeft ,

Vvcgen by de maeght de groote ftaten meeft

.

8*lijcÊ
yfo^ u

JVIV CCn Zec ge^revcn van ^e vvinden

,

ai
1 aen alle kant , maer kan geen rufte vinden

Ai

^
Vyatfe nu ter tijt in haren geeft befluyt,

at Va lt in korten ftont > dat raeckter weder uyc

.

Vyft op dien eygen ftont f als d oude Tuffchen-
v 1

, .
J ° , , \ val,vervat-

boeckcn melden ) tende het

Quam Venusdertel vvichtgcvlogcn^^'
uyte velden, ^

ie
£leen

Quam iyge met dë wint > en door mitfgaders

j M ii eenoudt
de blauwe locht , mans vrya-

En focht ee ftille plaets daer in het sie
>
die

i voor een

ruften mocht. befonderc

gefchiede-

niffe kan

genomen
werden, en

mifTchien

niet ondié-

ftigh gele-

fen te wor-
de van luy-

den die van

foodanigen

wefpe ge-

ileken zijn.

flic

Vcc

C

^
en °°gen-blick qüam oock de Doot getreden

fctj
van de reys , en mee vermoeyde leden

;

b Qua
111

•

^Ct avoiK vverc » en ^at ^e $on vcrue
P >

?c
t
ttlQ

c ^poock in 't eygen huys daer Venus jongen

%er

ter gingh ie bed , belaft met groote forgen

,

^et
0ïïl

f
ecs ^ct °P oock voor den lichten morgen

,

v 0
0c|

nern op de reys met onvermoeyde (poet,

jH^ eer de dageraet den hemel open doet

.

^Vjjj .

S ^duyfter was, en vviftet niette vinden

^ t

' & «ant-gevveer , dat menfchen kan verflinden

;

h v

V^ ^Ct bc"gk ls * cn grabbelt fonder licht

,

\
kle

lnt «et by den taft Cupidoos gulde fchicht

.

'%rnd
minne-God, ten leften oock ontflapen

,

^aCr
s ^oots geweer , als voor fyn eygen wapen

;

S
0o v

trec,ct ecn yder op , en treet in fyn bejagh
cerdigh als hy kan , Coo neerftigh als hy magh

.

• LN

Cu-
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7o4 VERSCHIL TUSSCHEN
Cupido fagh een maeght met fchoon-gebloofde vvang

Met hair dat fcheen gemaecktom herten in te vangen

;

Sy was groen als een lis , en fpichtigh als een riet»

Maer die geen jongh-gefel ontrent haer ^on
J.

en
,
^ten

Het wicht , op haer geftoort , dat fchcot met alle^^[Cn

Tot aen haer jeughdigh hert , en gingh doen futenW
Wat na foo feilen fchoot haer overkomen fou

;

Maer voor een blijde feeft , foo refer enckel rou

De vrijfter viel te bed , en fuchte menigh-werven»
^

Haer fvveet is bijfter klam , haer buyte-leden ftery ^

,

De moeder gafeen fchreeu , en nam den lefte

Maer Venus jongen fvveegh , onfeker wat te

Ten leften fprack hy dus : Wat magh deesf4^P° ^
Datfy een jonge mieght het bvengaen a>erkorten ? V
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^ ü doch nu de atreught 3 die in haerplagh te qjn

,

^«T T^ ^4ermftmf00 onverwachte pijn ?

0ar €̂nft^00t * ^aer ickfVYeugkde maken $

V[/
metter^et een drMVengeeft ontwaken 5

s
*w m ten killigh bert ontfiont eenfoeten brant ,

Ho j
mm Qfper^ een ^olic{n/vefen want

:

sinterfcbeen
,
enaüedmckbevrofm ,

*ei

r

^kmaer enfcboot daer njyit
'fi

7
en werftherojèn >

^ "vVies de maeghde-palm , en ander edel kjruyt ,

\ ee^ drouve maegbt <verfcheen een blijde bruyt .

J*&* *n^m toe * ,v*Mt Mts ickjieb gefchoten 3

rjV* jongefpruyt haerfoetfiejeught ^verdroten:
*€Y

hytfim en kermt > en ,feo de doSIorjeyt
7

\T ^°ot-k}(l dientgemaeckt , haergrafte zjjn bereyt

.

h%\^ï >èeen machtighJap ,
geen dranckjqn haer gentfen

f>
e

blom die ü alree nvervvejen .

^oel
14^ rvoor ^ela$ - "vvat njoor eenfelfaemJïuckj

^ ^°tot ruw mjjn bedrijfjbo ^vreemden ongeluckj

m*1n gHlde pijl een adder-flanghgefegen ?

0f*fl

€e7*$ draeckjynfvvadder opgejpogen ?

h\l
een

fiv*re lucht , die uyter hellen quam
,

^£
€n 6̂fYifiche roos k<M aerdigh wvefen nam*

**l

f

0ti£
r

njyefen magh > dat moet ickloedm wveten >

%l^^m^n htoep y
en alle dingh ^vergeten :

s
êWondefien , ick^fal nsvat nader gaen

;

^ nr ^ my
'

ac^ ' 9^es ' m
*l
n ^ert ^elmt ufl*

en

\
i£

,
^nfietefchicht ? ofeen uan defe pijlen

9&€r bantJoogeejï'tgh plagh te wijk.

.

ïfo^fckgr 't {s een bout ,jboJvvartgelijckjenpic^

*ty^
erenfinderglans , en niet als enc{clJchrick,

c
e

met ^innigh flael aen alle kant beflagen

,

een moordenaer bet Wapenfoude dragen \

V v v v
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7o5 VERSCHIL TUSSCHEN
Ooc{hanghterJvvadder aen gelijc{ecn adderfyout ,

Ofals een helfche kol in narefleftchen brout .

0 leckerals ickj?en l en onbedreve jongen
,

Ganfch atVaert te zyngeplaegbt nj&n duyfentfelle tongen ,

Ganfch <vvaert njan {indersfelfs <uoortaen te <zjjn befyot

0 Goden > maeckt het njolc{een nieuwen tninne-God:

Ickkan het ambtcht niet
, 'uk moetet laten blijven ,

lckjnagb by Corydonnjvelboeken leeren drijven

:

lc{magh njvelaen de zeegaen njVonen op eenfiel

>

Daer noytfigh openbaert ofmaeght ofjongb-gefeL

Hoe Ijchiet ic{pijlen uyt eer dat ïck heb bekeken

Ofdie met honigh-raet ofgaüe zijn bejiieken ?

0 <~vrijers
,
njyieje zjjt , en nsveeftfoo jachügh niet ,

éfrlaer let op u bedrvf> eer datje ^vrijfiersfchiet .

Maer dat ü nu gedaen . <watfal ic{langer klagen ?

Jckjnon nae defen tijt my beter leeren dragen

.

» Defchade die men lijt > defebande die men njreeji

» tMaecktplompefinnenfneegh > en Wet een domtneng^

Nu njyeder tot deJaec{. Hierfchuylt een[elfaem njyondet

Hierfchuylt een (lim bejagb , eenfyoockjofnicker onder

:

Hier ü een tooveres offvvarte kunfhnaer 3

Die brengbt door hels bedrogh de maeghden mgevaer * .

Maer hoe Ifou hier de Doot haer rol <-uvelonderfyelen ?

En doen met haer ^vergifdejonge njrijfler queien ?

Het ]ftoci{fliep defen nacht daer ic{in rufïe lagh

,

Maergingh in haefien uvecb eer ic{het monfierfagb
•

<SMy dunckt datjae de Doot mijn njyapen beeftgefloten >

ën dus eengront geleyt <van dit ellendigh dolen

:

My dunckt ickjoebfyn pijlgenomen njoor de mijn

,

En daerom leyt de maeght aserJopen in de pijn .

Jcknjvdflucx henengaen in alle nuverelts hoecken ,

fcknjvilaen alle ketnt de reden onderfokken

:
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qWpÏÏm aüeryl > en op denfiaenden <voet>

^n
fien rvvtf nocfo fotjpooc^mt mïjn gereetfchap doet .

U
°P

L

IS Venus kint in haeften wech-gctogen

,

e het langen tij t ten (helften heeft gevlogen 0

ev*el het dat het wicht het bleecke monfter vont

,

b ~e lJck het voor een hofgeheel verflagen ftont
, HWas '

707

r
e het langen tijt tenfnelften heeft gevlogen

,

D
aer

V

j

Vas
C gelijek het fcheen ) met herten-leet bevangen

,

le
p een filtigh nat van fyn bedroufde wangen :

^
et

** quol nochtans geen druck , maer niet ais enckcl fpijt,

Hc
^eni tot in het hert en al de leden fnijt

*

HClö ^°
cht > het had fyn Iongh met broeken uyt-gefpogen

,

^ °cht
> het had fyn hair met vloeken uyt-getogen -

9

Ht^
nt 1 had geen ingevvant > en 't was gevveldigh kael

,

^°ch

C Vvrongh
fyn mager lijfgclijck een fvvacken ael

.

tye

Vv*fte Venus kint de gronden niet te raken

v de bleecke Doot foo drouve finnen maken

:

j^

es ^at het nader toe en let op alle dingh

,

^ Ge
tCn^cn uy1 ^ vvatter omme-gingh

.

^Vv i
^°nt ^ct vverc^ • De ®00t vvas Lly t~getogen >

tl°C^ in^cï nac^c ^e vleder-muyfen vlogen

:

aerom wert het fpoock fyn dwalingh niet gevvaer

,

^ ^cht maer fyn bejagh , en ftofFe voor de baer

.

\ j

00
^
die vont een man bequaem te zijn gefchoten

,

y

y

C hem over-langh het leven had verdroten
;

^ M
nc (yn eenfaem bed , foo vvas hy ftaegh bedruckt

:

\c aeghde fyn vermaeck van hem te zijn gemekt

.

^%
1

leyd' op hem aen , enfehoot hem in de lenden ,

^
C ic hy fou terftont fyn drouvigh leven enden

:

°r ^et Caflandcr groent met dat hy vvas geraeckc,

i

e ro^
VOrt

gehjck een roos als haer de fon genaeckt

.

b l °P C vvoonc onder fyn gebtieren

.

r^cht fyn gemoet in wonder vreemde klieren

:

V v v v 2. Haer
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Hacr vvefen is terftont foo diep in hem gefet

,

Dat hy oock in den flaep op haer fyn luften vvet *

^

Syn geeft fpeek op het vverek nu langh by hem vergtf -

Dies laet hy aen de maeghc fyn brant en liefde vveten >

Hy prees haer geeftigh oögh , haer mont en foet ge

En al wat van haer koomt dat is hem honigh-raet

.

Cupido lagh het aen , en wou den ouden helpen,

Om by haer met gemack fyn luft te mogen ftelpen

:

En hadde fchier een pijl gefchoten na de maeght ,
^

Maer fyn beleefde gunft die heeft den nij t mifaaeg

Die fat daer in een houck belijden af-gedoken

,

En heeft door dim beleyt den foeten üagh gebroken-

» Niet dat van overlangh foo met de liefde ftrij c >

» Gelijck de bleecke doot, of als de fvvarte nijt •

Het wicht aldus belet fyn voorftel uy t te vvereken

,

Gingh met een wacker oogh de faken over-mereken
>

Hy fagh hoe dat de Doot een misflagh had gedaen
>

En dat fyn lefte fchoot oock qualick is vergaen

•

Dit was hem groote fpijt, dies gingh hy fitten klag
cïl

Van fyn dom mifverftant y en foo bekaeyde Hagen >

En fprack ten leften dus : Jc^Vd^anm <voortiï*

CMtjn boogh en Ander tuygh al betergadeJlaen

.

*K en ruVd na dejèn tijtgeen ^vreemde pijlenJcbieten ,

En danjalyder eenjynfrifche jeughtgenieten y

€n noyt enJalder rmnjch <~uerdwalen tn de <vreugbt

,

Die niemant oyt en njought alsJlechts degroene jeugbt
.

Alben icJ^jomtijts los
y
en plege ^vreemdeflagen

,

De <-uVinter even-yvel en moetgeen rojèn dragen .

n Eenjongbman in hetfj/el ^ een oudt man in den Kaet >

» Dat is uan outs degront daer op de nfvereltJiaet .

D/V rvy'd kkjnimmermeer > dufal ic^niet beletten

,

Men[egge a>vat men n/vil , het zijn de befte
<vvetten •
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e

J^oot nam mijngeweer , en trofeen ouden man ,

4 mm
ift een <werc{dat niet beflaenen (an .

hn

Cafander doet tenfd hem niet gekeken ,

wfal rvoor hem de njerjche rofenpluchen

.

I^ntnt 3 doet mijnen raet , en toomt u losgepejs ,
nMt 14 rUaor ]pet 00̂ fón ryyegh njan alle <-vleys .

'7•9

i
WS/ti

K
U
P -

° vvacr d°or hy was bedrogen

,

S0
Ct vrccnit geval by hem was overwogen

,

mee de Doot gaen treden in verdragh >

^ v
vil ? 0:1611 na^ernant net °nheyl fchouwen magh

;

Cf
e ^

° ĉe ^ocn van noy c tc fiiUen komen 3

^it 2
^C D^cec^c Doot ^e p'aets necfc in-genomen

,

Al v
^et magcr Ipoock geen huys betreden magh

,

Vaer men belïgh is met Venus Toet bejagh

.

V v v v 3 Dit
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#
H E N

Dit wou het oüick wicht in koper laten fchrijven

,

Op dat het als een wet voor eeuvvigh mochte bhjven *

Maer fchoon hy dit verbont met alle krachten riet

,

De Doot die flack het om , en wou den handel nitf-

Hy lough het boufjen uy t en vry met harde (treken ,

Soo haeft als Venus kint hier van begon te fpreken

:

Iae keker > fey de Doot , dat njvaer een moyefaecks
cDatghygmfch onbevree[ifoudt plegen uuermaeck.*

Dat £ ^vvaerderyemant malt
> en ^ureughde komtgenieten

,

hknoyt eenfwartepijlenJoude mogenfchieten
$

Neen , boufje , <uvacht dit njVoort noyt uyt mijn hollen ffl°
nt

>

Dit nuoor-recht ügeen menfeh op aerden oytgejont

.

lebben njm out
s
gewent te midden in het danfien>

ën hy defoete jeught , en door de rofe- kranfien >

Tefpvtven als ickjvvil : en ntan mijn rechter-hant

€n ügeen menfche *vry oockals hy menfehen plant

.

tAlü een deftïgh prins infynen throongefeten ,

ën diaeght daerfaken rvoor die niemant dient te rvVeten

,

Offchoon oockjvoor de deur al menigh nuvachterfïaet ,

Noch dringh ic^eren-Wel tot midden in den T^et .

&4tfiet een machtigh ruorft r^oor hemfyn ruyters draven

,

En heeftfynmoedigh heir aen alle kant begraven
y

Alrijihy om het *vverc^bekleedt met enckelJïael,

Noch kfirn ickop de njval , en briket altemaeï.

Offchoon een jonge maeght tot echte mingenegen

Ten lefien haergemoet tot trouwen laet bewegen
,

€n nufoo werre kpomt datfy haer kamerfluyt ,

Noch roofickjnenighmael het kroontje njan de bruyt

.

Hoewel een <uruchtbaer <~vpijfontrent haer rijpejaren

Is in eenflil<~uertrecknu nveerdigh om te baren y

En dat het <vroed-wijffit , en njvtcht eenfoete
ajriïcht ,

ftkdoe het menighmaeldat alde bmtefïicht .
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Kon de priefterftaet te midden inder preken

,

°°r den
autaerfelfsfyn offer uyt te ruvercken

b
at by tot het <~volckhet <~vvoort des levens tlevensftreeckt ,

**& T^oot alleen die alden handel breeckt .

\ l**
017

* meergefeyt - mn kangeen toren bouwen >

^gten machtighjlot infleyle rotfen houwen

,

l
n
fan 9een harde deur rvan vfer latenflaen >Of fnl*tn harde deur <x>anyfer i

d k
Sfan als ick^vvil infael en kan

k £
n ^oor mijn geweltfyn levenfeker maken ?

^
v *cht is onbepaelt

,
ick^vvoon in allefaken 3

fymer gacn>

§
kt e*nfoo kleynen dingh y dat ickpp aerden ken

lckniet uyt en njverc^ daer ic{niet in en ben .

^ ^ a^aer xksVPil) mijn <-vVapen uyt te kiejen y

Ofy
enmoedtgh heltfyn leven doen ^verliefèn y

Qfd°

T €6n )̂eeten ^unt > °f

^

oor een fyu^e rvorft ,

^oor

°°r €en mchtigh njocht
, ofdoor eenfchralen dorft

.

^o0y
^owven hair te rueerdigh in-gefogen y

Wd* ^iegh hem in de keelgevlogen >

^fd°

r eenfó™^ * °f

^

oor e€n ™yknfmmKi

\n

°°r eenfiete blom die hy moer eens en rooc^

\^nUr die uytfchrick , ofdoor benautheytfierVen >

\ ^e 'vwMtnk0/weelde kan bederven

:

te
! e dien ickjrofy die bliesfyn leven uyt

%e(>

1 ^n m
fteft y

enby een jonge bruyt

.

^Hh*
men& menfhhet leven doen ^verdwijnen

\l
00reen dranci> rvvaeruytmen

%^ ^Jchen <vvech-geruckt , en in het grafgebracht •

^ door een drancL uvaer uyt men bate nsvacht >

r
it ~

-
'•

.

„.;''

^de
meni$°mm > dit my beftont te njlieden >

tj
et
^°nder <-veel 3 jae uvat de menfchen rieden >

Hjl

^en af-gemaeyt . hygafden leftenfnick,
6ef2 H)t enckel njvaen

} ofuyt een bloodenJchric^
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Dit ü mijn hoogt macht nufoo njeelduyftnt jaren ,

Diefd ickjM ter tijt ofnimmer laten waren s

lekwvil mijn heerfchappy doen gelden oVer-al>

Tot dat den hemel[elfs niet langerJvvevenJal •

Ghy doet oocku bedrijf\ en laet u pijlenfvvieren

TSy menjchen 3 door het wee > en op de wvilde dieren

:

Gebruyckt uganjche macht , doch wVatgby maken kgn*

DatJal ickfvvederom eensJlorttn in dengront

.

Hoe kjnt , en wveetjet niet ? wvy zijn tvveegroote machten

Dieyder wieren moet , en niemant kan werachten

:

Het maken ü u wverc^ het breken ü het mijn$

EnJchoon men anders wvil > tenJalniet anders zyn .

£Maer , wvicht
y
werheft u niet , en mijt u wan te roemen

,

Dat ickbenevensmy u hehhe wviüen noemen 5

T is wvelfoo wvat inJchijn datghy op aerden doet 3

Maer wVeet datghy njoor my deplaetfe ruymen moet •

De reden ü bekent . jfcl^k*ninwveynighuren

tAen menigh duyfent man het leven doen befwren y

Ofdoor een haejligh wier 3 ofdoor een wvater-vloet ,

Ofdoor eenfelgevecht , een badwan menjchen bloet :

Ghy in het tegendeel , met alu bejïeJaken ,

En kontfchier niet een kfnt door tweegelieve maken .

;
,

In negen maenden tijts . Siet
y
wvat eenwvijt werft"

1

Ghy daerom , lieve > wvijekt y enJvvijght nae defenfol
.

Cupido van den Doot foo vinnigh door-geftrekefl ,

Is tot fyn innigh mergh met yver aengefteken

,

Hy feyde : Leelickfpooc^ dat niemant liefen heef >

Van al dat in de lucht ofop der aerden leeft ,

VVaerom dus hoogkgegaen met alumoedighJfirektn ?

IJl niet een beterfaec^ te maken als te breken i

Tot breken wVeet eenfchelm
y
een d\efy een moorder r#

f
'

En daer uyt rijft verdriet en alla menjchen haet

.
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^

°°r eenfoet beleyt hier uyt te kpnnen rvvercfyn

^
een flaeghgevolgh de njverelt kan ^verfiercken y

jJc^ mter
' * oVer'a^bequaem ,

^ liefgetal > en menfchen aengenaem

In J
7&fo kpnt in baefi eenganfchefladt bederven >

°vm korten tijt njeelduyfent menfchenfierven ;

*er al njvat icfyefite en bier op aerden doe

tyi /
^et

> l*fyck]e weent }
te ^wonder lancxfaem toe

.

%^
0ns dit ruerbael een <~vveynigb overleggen >

Gh*
Venm §nt ^er te

l
en ^eeft teIeggen >

jjfih in kortenjien rfat alfa groot geraes

\j
°s

3 fonder gront j en uytermaten dvvaes

.

Ütfa
*!^ ^erelt rees uyt ^wonderbare ^woorden ,

ünd
} mH a ê mc^

y
terfimt beft*en te moorden >

2n
*l ^eefi nu geduertfoo menigh duyfent jaer >

Vv
n°ch ben ickeen rvorli die alle dinob bewaer

.

ffijt
donder cAlop ugewelt te pafen ?

0^°*n u bedrijf, de <vverelt ügevvafen $

4U*
r°m een meYderfcbaer , ooc\beden op den dagb

,

^itj^*
natikeurigh menjcb in oude tijdenfagh

.

cs
ij

°uftckp*eer bewijs? degronden njmder aerden
,

^^ftboongebou > de maen enfonne-paerden

% ^°0rmyn behtty • ukben eengulden bant >

ct fL
^tt immer <was beVVaer in goedenfiant .

l

)fal
hier tegen aen : Soudgby het albewarend

l>p toeb uvven mont > en laet u roemen <varen 5

met^ u mac^fa b™ngen aen den dagb

^filj*
nederflaen > en almet eenenfagh

.

°°r mfogevvelt eens ^werden h-genomen
,

%^€r ^denü > ofnamaelsflaet te komen
$

^oorf^^V
heerfchappy gaen plegen over-al

^

Vter niet een menfcb op aerden blijvenJal

.

X XXX
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En tjchoon ghy al « mergh doorgramfchap mocht ^verhitten 3

fc{Jal dan korimgh zijn > ic{Jal het al befttten . ,

Dit nep het mpnftcr luy \ maer eer hec vorder fp^
c '

Soo vvaft dac Venus foon hem dus de reden brack •

Ofgbyjchoon metter tfft het aertrtjc{fitlt bederven ,

En dat alwatter leeft hier eenmael heeft tefhrven >

1c/{Liefde lijcke-vvel enfalnoyt ondergaen >

vMaerJal tot aller tijt op njafie grondenftaen

.

Enfchoon oocl^al het ^volc\te gronde wertgedreven ,

Hetjal eens ruveder zjjn
i
het Jal njoor eeuvvigh leven y

En daer enJalgeen doot meerJchieten haerjenijn >

Mfter Liefdefal^vxn als de gront enfteunfelzijn .

Die is <voor u gevveefi > dieJal geduerïgh blijven
,

DieJalwat ugelijckt uyt aerd' en hernel drijven .

» Twas Liefde die wan outs de werelt heeft gebout ,

»
9

T ij' Liefde die het werekjvoor eeuvvigh onderhout .

<£Maer alwat ugelijc^t
}
datJal te niete koemen

,

Soo dat men over u aldusJal mogen roemen :

Het monfter 'tsgeweeft dat eensJoo ^vinnighfiiet,

Syn prtckel is njerftompt ,jyn Wapen is te niet
; ^

Weeft a>rolic\dien het raeckt . Het (poock wou bove*1

En wou aen Venus foon oock dat niet fchuldigh blij
vea

Hoort jongen
i ( fey de Doot ) die anders niet en rt/V*et

nAls datjeftim bedrooh en ^vreemde ranc^enfmeet

:

'T ie waer , daerJal een dagh eens ruan den hemelfebijtffl* *

Wanneer dat allefmaet en onheylJaiverdwijnen $

£Maer datfoogrooten werc^fuftaen aen u beleyt ,

En heeft geen wijfe montfyn leven oyt gejeyt

.

Gelooftet > weelde-^nt , daer zjjn alhooger machten

Daer op den HemelJiet y
en alle menfehen wachten

:

T is droom en enekeiwaen dat ghyfoo bijfier roemt ,

Ghy zjjt maer enckelfhuym njan dat men liefde noemt

:
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^J
t€
/n
fm vergifontrent de jonge finnen ,

Q*
c\mts-gevvas njan trou en eerlic\minnen

,

tyt eenguychelaer eenffokgr by de jeught

,

Gl ,
^deenydel hert met ongefouten <-vreught .

\ »
^S in ^m dwh* > €nfi

ac^ &onguere ^vliegen
,

^*cgh ontrent denftanck^Jan dreckenJvveren <vliegen:

^yfoh tiganfch ^vermaeckontrent bet flimfle l'tdt
,

\li
^et deel dat eenigb menfcb befit .

\ n

J
>̂eet

l
e fy&Wtlde lieden tn te druck^n^

^
ecbtsm defen bofde ruvelluft is teflucken :

hier een machtigh rijc^ en icken <-vx>eet niet ^vyat y

n
°p ti bedrijf\ en a/Vatjepleeght te maken

;

^
l
fi> als malle drift > als enckelbeufèl-fakgn ?

Y
s lcken uiteet niet <-vvat len , als mentfeggen moet

,
l

[&
een ^etyekens royeert het befte datje doet .

\tf
u wtylbejagh tot eer ofluyfterflrecken ?

g
en lijtet niet > het duyfter moetet decken 3

^ bótterfonder licht ofinder nacht gefchiet
y

\^
ee
ft 'vm flimmen aert , en deughtgemeenltck^ niet •

%ü^^ * °ÏÏ%cKd%n$ y
,rv°l l*ft enflunins treken

,

V^lnt m a^ u ôen een rvrinckel bangebreken •

^ at ijSer menigh menfcb die in u <vuyl njtrfmacht>

\^ bemant noemen derfals diegeenfchaemf en acht 1

V
0^

Iefde van den Doot foo vinnigh door-geftreken

,

ki l
^er n *euvve om noc^ te mogen fpreken

,

j\ken het , bitterffooc^ <-vyat hier op aerden leeft

L ^oelt een aertfeben aert die aen de (innen kleeft .khL
rVoe t̂ €en mtfimmt die aen ^finnen kleeft

\n £
n hier in het njleys de menfche met <uerfitten 3

^n hy metgewelt ofreden niet beletten :

^
*e

rfiet l daer koomt een dagh 3 een langh ^verwachte tijt ,
*n

fil dit aerden <vat <vanfebande zjjn bevrijt >

X x x x z Dan
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i. Corint. q)anfelfóy ems een ryier door al de njverelt blaken ,

Mare. 9. Dat/al ons broofen aert njan tochtenjuyVer mak^n ,

? petr< ,
7

Engeven aen het ^volck^een mu , en beter hert

,

Geitje\ds in het nj'm hetgout gefuyvert <~uytrt

.

Dan[al mijn geejligh brejn niet aen de njverelt hangen

,

Oocknaergeen aertjche asreught of

%

<vpeütêft meernjerUngm 5

314aerfalganfch hemels ^ijn , en buyten ongeval

,

Soo datgeenftim vergifons meer beftoktnJal.

Danftltghy ,
leelic{fl?coc{,geenfchepjel meer bederven >

i
.
Corint. Mixerjult oockleven -jelfs njoor eeuvy'igb moeten ft

erven i

En njan u uvreede macht ten <~vollen zijn ontbloot ,

Schoon datje nu ter tijt deganfche njverelt doot .

Ickjn het tegendeelJal inder hooghtefweven 3

Salin njolmaeckte rureught
, fal'm den hemel leven ,

€n dat njoor alle tijt . ghyjvvijght n>an uwen lof

*Al <wat een eynde neemt en ü maer enckelftof.

Hier ftont het fpoock verftelt > onfeker wat te feggen
'

De vvaerheyt is te fterek en niet te wederleggen >

Ten leftcn (loop het wech van fpijt en leet gefae
£

En daer en is geen pays oyt tuflehen hen gemaec*

Caflander onder-dies die worftek ganfche nachten
^

Met fyn ontroert gemoet en vreemde na-gedachten
•

De jeught , die langen tijt van hem was uy l~8c%*
Ct

fct^
Die quam ,

gelijck het fcheen , van nieus hem vve

Hem dunckt wou Rhodope haer tot fyn leger voug
en 9

Dat hy oqck even daer de maeght fou vergenouge*1 9

Maer als fyn ooge valt ontrent fyn grijfen baert >

Soo vreeft hy ongemack indien hy weder paerc

.

Hy kende Rhodope een ruymen tijt geleden

,

Maer tot op heden toe foo bleet hy by de reden

;

Hy faghhaer fonder drift , en even fonder luft*

Het fcheen dat al fyn vier was doot en uyt-g^bni • ^
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l^
1 nu &aet fy

n gemoet haer gaven overwegen

,

^

Vac kaer in de borft of elders is gelegen ;

geeft woont binne haer. hy (preeckt, hy droomter van

\v\
1 Ĉ^nt ^at ônc^er ^ac n*et beftaen en kan.

y
^Ueght hy feker vrienr , dien hy meeft alle faken

is gewoon voor al bekent te maken :

fv %t hem wat een fmaeck hy in de juffer vont

,

k /
C,: ^at ^em lijckc-wcl de'geeft in twijffel ftonc

.

ty' i
€c^te detlfio diep in wygefeten

,

^|(dus gingh hy aen ) een lieve ^vrou njergeten ?

^pondet rvoor gewis > dat haer dit ^vreemtgeval

h\

°Q

^ln ^en ^em^felft
ê^ bedrourven[al .

* tl fiete ]
eu$t > wijn eer/Ie krachtgenoten >

r^
ee
fi my ( doenfefterf) tot in de zjel ^verdroten $

^
es leyd' kkjnet haer doot en in het drouvighgraf}

\
l€s
hd' ic {alle luji tot echte banden af.

£Jtas hoortet aen , maer gingh het wederleggen

,

j^ta op dit beklagh aldus fyn reden feggen :

r^Wgby dat 00ckeen ziet die inder hooghten{weeft ,

Ojj
te

den hemel ^vvoont enJïaegh in <r>reughde leeft >

°p ons bedrijf\ ons aertjche beufeLfaken ?

g
hier onder een der menfehen Anders maken \

^ÏÏ^yemant <vrijt > en offeryemant trout ?

^% ts totfyn™rmeckeen wrijfter onderhout ?

datgewoel zijn al tefechte dingen

p ^ftrtegh befigh zijn om Gode loftefingen ,

£°
0y

die in reyngewaet «voor haren Schepperfiae»^

h ên na rechten eyfch dat heyligh VVefen aen .

\^yient
C rvyon hgemoet tot echte trou bewogen

,

0 W eerften druckallencxen afgetogen )

1)
14geen gewelt > maer leeft geltjc\je meught j

etr
°u en ü aüeen niet <voor de rauvpejeught

.

X x x x 3 Want



7 i8 OUDE MANS VRYAGIE-
Wantfchoon ofycmant koomt tot aenfyn lejlejaren ,

Geen uvet die hem eerbiet oockjlan te mogen paren $

Oockjan behouft men hulp , en dickrnael aldermeeft

,

Tengoede <-van het lijfen njan eenfpvaren geeft .

Tracht maer een lieve sqeltot u <~oermaeckte ruinden >

Die haer aen ugemoet door troufalojvillen binden

.

Zijtghy met , alsje pleeght > een fris
,
enjeughdtgh man ,

Noch heb] yet lijcke-VVeldat wouwen locken kan .

Ghy zyt uanfoeten aert y en lief-tal in de zeden
,

Oock^vyacker in ^uernufy en <~vrolickjn de reden ,

V quelt nochjchralen hoefl , noch qua/ïigh fierefijn ,

Maer hebt een^lijdengeeft , en ledenfonder pijn .

Ickjicllet ruoorge^fis , geen <-vrouJil haer behagen

*Aen u haerfoetflen tïjt te hebben op-gedragen s

Te min indienje toont y alsghy nuerhtyfènfult y

Uatghyfe honen rvVdt
y
ryoor haer beleeft gedult f

Caflander uyter aert tot (bete min genegen

,

Laet door het kort gefpreck fyn herte licht bewege*
1

>

^

Hem duncktdat hy alrcets een (bon ofdochter tee '

» Voor een die danflèn wil is haeft genoegh gelp ee

Hy geeft den vrijen loop aen fyn beroerde linnen >

En pooght met alle macht om Rhodope te winnen

:

Hy groeyt al is hy dor , > hy bloeyt al is hy grijs >

Hy brant al is hy koel > hy malt al is hy wijs

.

Soo haeft dit vvort bemerekt by al de jonge gaften

Die ftaegh op Rhodope en op haer deure paften ,

Is yder ongednt > en uytermaten gram

,

Vermits een out-gefcl ontrent de juffer quam

.

Daer is een foete tijt, wanneer de jonge lieden

Gewoon zijn hare gunftde vrij fters aen te ^c^cri,

janc,Ofdoor een groene mey , ontrent haer deur gep

Ofdoor een nacht-gefongh , ofander minne-p
flnl:,

Caff

B
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r>~ OUDE MANS VRYAGIE.

^ath ^ te vverc 'c 1 en ^aet len vo^en blijckcn

y jn dit geval geen vrijers heeft te wijeken

;

hert is enckel vier , en jonger als hy plagh

,

,

ls
«y maer Rhodope in fyn gedachten fagh

.

^j.
eteen lauvver-boom met gulde loovers eieren

,

^
leter boven uytgeftickte wimpels fvvieren

:

aer fagh men Venus kint met fyn gefpannen boogh

,

^vijlen ofhet ftont > by wijlen ofhet vloogh

,

7, 0

\ p'i'en ofhet fchoot : fyn moeder daer benevcn

j^

clleen een brandigh hert aen hem te willen geven

.

S^cy ftont op een maft , als op een hooge ftam

,

M-f
at naer groene toP t0E aen naer venfter quam.

\ ^er van den prins die hadde feven weken
011-1

het hout gemaeekt veel foete minne-treken

.

Hoe

n

4

i

m
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710 OUDE MANS VRYAGIE. u

Hoe Phocbus Daphne volght , hoe Pan de Nyrnpö*^
*

En ander geeftigh vverek , dat aen de jeught behaeg

Te midden in den boom daer ftont een nette mande

,

Vol aerdigh fuyeker-vverek als tot een offerande

Voor Rhodopegevvijt. en vvatcer binnen lagh

Was na de kunft berey t , foo geeftigh als het m*g

Het deckfei van den korf is wonder net gevlochten

Met ftricken na den eyfch en vvel-gevoughde boent »

Soo dattet aen het oogh vertoond* een fchoon ge* 1

ƒ

En boven op het fcheel daer ftont een kleyn gcdic

Ontfanght ditfoetgejehene^, ojdetjie aj<xn den lande >

Maer neemt des met-te-mm mijn gtwftigh hert te pande ,

Mijn hert daer in ic{^voel eenfiage minne-vonc^

De Mey 3 en uwejeught die maecl^t my uvederjonck.*

De fon doock in de zee , de nacht die quam gefegen >

De flaep heerft in het wout > en alle dieren fvvegefl •

^

Maer fchoon meeft al het volck met al de finnen *

» Al watter vryen wil en heeft geen flapens luft 4

Oflander laet de mey met haer vercierfel bringen >

En i wijl die wort geplant , foo liet hy geeftigh fiflg

Met kunftigh fnaren-fpel en alderley mufijck \

Noyt beter Mey-gefangh in al het ganfehc rijck-

Daer was een foete keel van duyfent uyt-gelefefl •

Die , mits haer nette ftem , van yder wert gep re ên
^ Jjef >

Die fongh een wijl alleen , die fongh een kluchtig

Dat aeo een ouden man een jonge vrijfter riet

.

M E Y - L I E T.

OP DE WYSE,
Tuis que de viurefans aimtr.

C\ fchoonftedie men vinden magh,
^-^O glans van.onfe landen

,

Al ben ick koelder als ïck plagh

,

Ghy doet mijn herrebra"

Alisdcwinterfon^
jsochfchictcrweicco



I

? OUDE MA
^

jcU3n
Cr 5

?
h
?^ in volIe

i
euSht >

^t*. ls men fonder vreught

,

5f gelieven paren.

r\;
e
,

e nerten eens in rechte min

,

« orengbt gewiiïè vrientfehap in

.

^^I
ri

* fters ziinder beter aen

vHaerr?.ut man trouwen?

^ ^ uerne vrouwen

.

n aer Jeught en wijfheyt tfamen paert -

Cr heeft de trou haer rechten aert

.

^^elingh isbijfter wilt,

fcSyn te ,.
ler "immer ruften:

^heltP^neitisnoytgeftilt,

bloet

doet.

NS VRYAGIE. 721

Maer die fyn rijpe jaren heoft

,

En gaet niet elders mallen

:

De lieffte krijght al wat hy heeft >

Hy doet haer wei-gevallen

.

Een peert dat nu is grijs van hayr >

En heeft van hollen geen gevaer.

Gebreeckter aen een out man yet

,

Vermits fyn fwacke leden ,

Hy fchenekt, hy koopt, hy looft, hy biet,

Hy vought hem na de reden

;

De liefd' heeft ftaegh een open hant

,

Dat is den aert van reynen brant

.

Ghy dan , ö fchoonfte die men vint

,

Veracht geen oude jaren
•

Al draeghje niet geduerigh kint

,

Ghy fult te beter varen

.

Het lant by wijlen eens gebraeckt

,

Wort by den lant-man noyt gelaeckt

»

^
e^t de fanger fvvecgh foo liec Caflander fpelen

,

over-hant vernam men foete kelen

.

p°ch Cnemon daer ontrent die (agh den handel aen

,

0t fyn beroerde geeft in hem begon te fiaen

.

uyt enckel fpijc ter zijden af-geweken

,

^
lcnt een tegen-liet en vry met harde ftreken

^
et is hem ziel-verdriet , dat hem een grijfèn baert

bj
e

Qtrent de jonckheyt vought, en vvenfcht te zijn gepaert

,

\
Vvat men (eggen kan tot na-deel van de jaren >

^
omme-gaet als oude lieden paren

,

r
luckt hy ten nauften uyt, en brenghtet aen den dagh,

^
°° fchamper als hy kan , foo vinnigh als hy magh

.

l\ \\/^ ^en droogert over e^aen <

^OcK f
n vreugnt &e nee ĉ gedaen >

Vrj
e

f°° wil hy minnen

.

ï«
n

,

nt
> daer figfi toont eé grijfen baert,

^ e^ft het vrijen geenenaert

.

lcNirlH
e lcvens , fonder meer

,

Nti

T

u ^^ leden:

acht is wonder teer

,

VkUdoch te vreden -

n.
ers die in de pijpe brant

as noyt aerdigh minne-pant

.

y y

Om 't weynigh koren dat u reft ,

Wilt ghv een mculen bouwen

:

Blijft dieje zijt , 't is alderbeft

,

Én laet de jonckheyt trouwen

.

Geé menfeh dient out wanneer hy vrijt

,

Dat fpel yereyfcht een foeter tijt

.

Het minnen is maer voor de jeught,

Die paft het geeftigh mallen
5

Ghy , laet de jonckhe\ t hare vrcught

,

Van u en wil't niet vallen

.

Het hofen raedt-huvs , lieve vrient >

Is recht dat oude lieclen dient

.

Y Y ' Een
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72i OUDÉ MANS
Een out foldaet envought niet wel >

Hy mocht al beter ruften

:

En' min foo dient gerimpelt vel

Voor groene maeghde-luften.

De minne-God gelijckt een kint ,

Het dient oock jonck al watter mint

.

VRYAGIE'
Eendorrefteelheeftnietgernccn.

Met verfch ontloken rolen -

Al fchijnt de fondes
winterse^

Ten zijn maer korte polen.

Alsvemantoprynlee^ ^
Tistijtdathylvnboelt)cn

Het fchinip-liet trofden man j hy woudet vveder-legg
e

Macr daer is geen gehoor al meynt hy veel te feggen
1

Noch riep hy Cnemon toe, Boe rvinnigb datje ztjh

Dit is eenwareJftreuctyeveftigbt a>an den tijt

:

En wilt den naem njan arm noyt aen de liedengeven

Die niemantfchuldigh zijn en rufiigh jonnen leven :

Geeft Qockden naem njan oudt noyt aen een njvacker wan

Die gehoon hy jaren heeft >fyn leden reppen %av .

Dejet4ght is maer een njlam in haejïen op-gerefin ,

Die licht tot afen njvert , en tyïjght een ander wveferty

Gelijckjenfoppel-^vier . Eer dat hy vorder fprack >

Soo refer heefch gefchal dat hem de reden brack

.

Want als de loofe gaft fyn deuntjen hadt gefongen >

Soö vvert de goede man gegeeffelt van de tongen >

Befpot van al het volck , belachen van de jeught ,

En ftracx vvert hem de geeft verlaten van de vreu^

En nae foo wrange gal op hem was uyt-gefpogen

,

Soo wort hy metter daet als binnen hem getogen

;

Een fchilt-pad aen geraeckt , als fy verreyfen vvu 9 ^ ,

Die kruypt dan in haer fchelp , en hout haer gang

Hy ftont een wijl en keeck , als mette doot bevang
en 9

En voeicj' in fyn gemoet verdriet en harde prangen :

Hy gaet ten leften heen en raetflaeght langen tij c
>

Ofhem de jonge maeght oock verder dient g
cvr^ l3 }

Doch naer hy met befcheyt fyn kracht heeft overvvo*?

En wat in dit geval fyn fchouders dragen mogen,

Soo quam fyn droufgemoet ten leften tot bciluy

En berft met hencn-leet in defe woorden uyt :

"00

)

I
*
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^AeY ickpV ter tijt tgelïjckjctylagh te atVe/ên
f

°*n defoetfte jeugbt en alle ^vrouwenprefèn y

D°en ickj-uvas aengenaem alnjvaer ickjmmer quam
y

^ dat een NympheJelfs in my ^vermaken nam s

®ocbt ickdefe roos tot mijnen troofegenaken

,

ty* bedroufde zielip harenglans njenmk^n

:

^iaer dat en ü niet meer > mijn jeugbt die ü gedaen ,

^ ügetyckjeen damp in haefeen <-vvech-gegaen .

^
ut
filic^nu ter tijt met

ff
elen liefde moeyen ?

*l bet ic{gaften doen die noch in klachtengmyen .

^ i als ickjnaer enfee op defengrijfenhaert >

(j
acht ickfny onnut om meer te Tjpgepaert .

^fttijdigh is de menfch oocl^infyn eygen finnen l

yfct rvvat hem misfiaet , maet kan bet niet mervyinnen ;

tyfiet rvvat reden ey(l , en <vvat de tuchtgebiet

,

^ fyaerfehoon ofhy het arveet > hy doetet echter niet

.

^
l

*$enougb bekent rvvat ickbehoor te uveten 3
°cb

{*n ickjven-rvvel het matten niet ^vergeten

:

fóoté dat my moortaen geen jonge <~vrou en pafi 9

ld
^ blijfïckjten het njyerckjnet al definnen maft .

y^lefondcr ruft > onfekfr wrat te maken ,

%n
^il ic^man hier zijn > en dan tot haergenaken

:

,

c
kfiae met ditgemoet geduerigh in merfchil ,

(j^ en rvyeet niet mnj'ie kkben
, ofmVaer ickhenen mVtL

>, j %w de jarengaen , en dat de jachten mvijcken >

°° ^ngem liefde meer aen eentgh menfchgelijcken s
h
^^ant daer een out gefeldoet jonge lieden mverc^y

^ ^acrmvort hy man het bedgedragen na de kgrck^*

li
^«m mvellofe drift man mijn merdwaeldefinnen >

^ ^elrverdrietigh mal > en dit ontijdigh minnen
,

y **n rzjy>el ^ ö le(iefeuyp man dit eüendïgh mleyfch ;

c

man nu moortaengaen leven na den eyfch >

Y Y Y Y % Gaen
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7*4 OUDE MANS V R Y A G I E.

Gaen leren na den aert <van mijn verlooft jaren
,

"Die myfchier even-fiaegb haerjwackjpeyt openbaren *

Myjeggen Wat ic{ben , en wat ic/^WeJen[al ,

€n dreygen dejen romp als met eenftagen <val

.

?c{jie dtt {ranc{ge/ïel , en mijn rverjvvackte leden

Staen njan de bleecfy doot in baeji te zjjn befireden ,
f

En nochgevoel ickjirant . €y Wat eenfelfaemwenk •

éMijn lijfü wonderfwac\> mijn rvleejchgeweldigbfo*

Maerfchoon ickjoedenfehijn in goedenjlant te wefen ,

Kan niet de minfie kports , in baejien op-gerefen ,

Kan niet een ander quaelmyforten in bet bed ?

€n door een tyeynenftoot ,
my doen een groot belet ?

En als mijn echte deel haer recht nietjongemeten >

Sal ickdan niet ter(lont een <-urou-bedneger bieten ?

tAcb Ifoo dat ongevalmy eens ten deele a?)cl
y

Ic^waer op eenen nacht een lichaemfonder ziel

.

'K enWou > na dit ruervvijt , geen uyr op aerden leven ,

£\UerJou my tot de dootgevvilltgh over-geven >

Enjljgen in betgraf: en tot een kprt befluyt ,

Jc\bltes 'm haren arm mijn drouvigh leven tyt .

hkjaet dan d jonge blom j ic^laet ufchoonheyt blijven

,

Maerfal my lijcl^-welu <vrient en dienaerfhrijven >

V urient en dienaer zjjn 3 en bier en over-al ,

Sqo lanph in deje borft een adem joelenfal

.

m Het ü eengrooter belt die fyn vervoerdefinnen

t> Kan houden onder dvvangb , en fyaebtigh overwinnen y

» nAls die een machtigbflot ofheir k$n neder-flaen ;

» De detsght en wijfbeytjelfs en kan niet boogergaw •

Oghy die defen romp tefamen hebt gebonden

,

Sn doen het u beviel op aerden hebt gejonden
,

Jckdxmktt njoor den tïjt aen my wel eer verleent >

tAcb l die ü wech-geoaen , eer icfyt hadgemeent

.
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yLrmgeleeft tot aen de t'fefigh jaren }

J ,e
<rgedjc/^een droom in baefien afvecb-geyaren }

H*bam ü rvvit-geplecfy
,
mijn bah ten ^vollengrijs

,

^
y^nty jaren gaeft 3 maecfy oockjnijnfinnen njvijs

:

MijngrMgh bert <z?(tn dit ontijdigh mallen y

^
l*tn dorren halm ingroene tuften wallen

,

niet mettengeeft in dit geftaegh ^verfchil >

\ l
4fr

&ky die neemt de doet , beneemt my oockjien nuvil .

\ na dit geval , en vvenfehte menighvverven

na vrouwen treckt in hem nu mocht verfterven,
at Vvat een man gelijckt mocht liggen Tonder kracht >

t

^its hy figh ontfey t de vreughde vander nacht

.

°m ^ c SeP cys fyn drouve finnen fvveven,

j

tCegh hy als een vvalgh van al fyn Vorigh leven

:

^dat hy alle vreught en jonge lieden fchout

,

^o»h ^cm *
n ^cn ^acc om noyc te z^ n gclrout •

n *CC vvedcrom in dit gewoel te raken >

^
Ccd hy jteker liet op defen handel maken

,

Co
^Uani ^cm °P ^c tongh en gingh hem uyten mont >

r*s hy binnen hem fyn geeft onruftigh vont

.

7*5

Op de Wijfe,

fL Taut il quvne beauté mortellen •

ll
^liCL

lck n<>ch langer klagen d

\ Cr
toi

ch langertreurigh zijn

,

ö Sn •

een bitcer-f°et fenijo

a

^in heit geduerigh knagen ?

I , \ 3

k ? God > ó Schepper neen 3

\,
>De«t mijn hert alleen.

>1%,i
thcPfelsdeel gelaten,

^%J*Godonshooghflegoct

^Nil?^eeuwigh Seven moet ^

V 0rde
de werelt natcn '

°^bfi
lettcn Schepper een,

en t mijn hert alleen.

Al wat de jeught heeft konnen geven

,

Al wat de werelt blijfchap hiet

,

Al wat het vleys voor luften biet

,

En paft niet op mijn vorder leven

.

In u is trooft en elders geen

,

O God , befit mijn hert alleen

.

Al wat ick immer heb genoten
Van dat het vleefch te voorfchijn bracht

,

Ofdat mijn ydel hert bedacht >

Is alscenftroom voor-by gefchoten

,

Soo dat ick nu mijn vreught beween

.

O God , befit mijn hert alleen

.

Y Y Y Y 1 In
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Laet vrcught en luft en jonckheyt

Al dat en hadje maer te leen

.

O God , befic mijn hert alleen

.

Het recht vermaeck , en lu&gh^
Dat is tot uwe rechter-hant ?

Geen menfeh die elders ™Xc}*
Want al die vleefch en wereif

fl§

Zijri wech-vcrflingcrtals
een u

O Go4 , befit mijn hert
alleen.

In vder menfeh plagh yet te wefen

Daer op dat hy fyn herte fet

,

En fyn verftompte finnen wet

;

O Heer > weeft dit in my na defen >

En maeckt ons uwen geeft gemeen >

O God > befit mijn hert alleen

.

Wat kan voortaen mijn geeft vermaken *

Voor my 'k en acht geen luften meer •

Weeftghy alleen mijn blijfchap , Heer }

Laet uwen trooft mijn ziel genaken , .

Enfijgen tot mijn innigh been \

O God , befit mijn hert alleen

.

Mijn hair nu grijs van lange jaren

,

Dat klopt als ftaegh aen mijn gemoet

,

En fpreeckt als tot mijn innigh bloet

:

Aen u wil ick in korte dagen?

Aen u wil ick mijn leften tijt 9

Aen u wil ick in ware vlijt
#

Mijn ziel en lichaem over-drage 9

En mits ick dit van herten mee

O God 3 befit mij» hert alleen

.

Daer was doen op het rijcle een heete lucht gerefen >

En Rhodope die Tocht alleen te mogen wefen ;

Sy wou niet haer gemoet gaen treden in bcraet

,

V Vat dat haer nu te doen en wie te kiefen ftaet

.

De ftadt Hacr vader had een Hot aen Thebes veer eelegen

,

ThebïXï ^
lagh opee Daer toe was haer gemoet op defen tijt genegen

;

revieTdaf Sy dan met haer gevolgh begeeft haer op de reys >

Niji ghe- Maer hout haer befidh hert geducrigh in gepeys -

naemt ) als <.
^ c o 1 *

noch by de Daer was een friffche bceckdie uyten Nijlgefprotefl

OertVvan Quam nevens 't ridder-huys tot in den hofgefchoten » j-

^gyptcn ii[ct vvas haer vaders luft , hier touft hy menigh vrie

te lien is . • &

.

En hier door wert de ftadt en menigh huys gedieflt •

Een tack van defe vliet die quam met koele droomt
Gedingen dcor het lant tot midden in de boomen >

Hier gaet de jonge maeght haer fettcn in het groefl

>

En liet haer opper-klect van hare leden doen

.

Sy maeckt haer voeten bloot , en ftelt haer om te ba^*
1 '

Maer dieper in te gaen en vontfe niet geraden

:

En tVvijl haer kamer-meyt haer teere leden vvaft >

Siet daer een adelaer die na haer fchoenen caft -

En ofhaer maeghden flaen , en op den vogel kijven *
•

Enfoucken metgebaer den arent wech te drij ven > ^



RHODOPE. PSAMMETICHUS. 7J7

°ch grijpt hy veerdigh toe , en met een (hellen vlucht

,

kr°°
v̂v*erc ny met den ro°ftot boven in de lucht

.

$cn a**
^C vreetnc geval in haren geeft verbolgen )

ytacx haer knechten uyt , en laet den arent volgen

;

^f
aet Gec , de vogel fweeft vry hooger als hy plagh

,

Hoe°
t(^at &een mcn^nen 00&n ^em mecr hereyeken magh

:

Sv
i

Ver de jongers gaen met onvermoeydc gangen

,

ecren wederom en hebben niet gevangen

,

.
et dier dat is gegaen . Wat kander niet gefchien I

libi
^an

» a^vvaer mcn fouckx > geen Schoen ofarent
(ien

.

1 tle niet en kan tot haren fchoen gèraken

,

^
0 fteuf Uy t haren (ifl het feiïaem ongeval

,

cktdatfyvvelhaeft een ander maken fal

.

k°£e l onder-dies is hooger op-gevlogen

,

.j,

Ct*ttiet den buyt een verren vvegh getogen,

. ?
lV ten leften quam te Memphis in de ftadt , SP

r

h

(jj
Vaet de koningh felfs gelijck als rechter (at . dehoS?'

Ctvvas een out gebruyek > dat , als de vorften quamen jEg^pta

h
11 den burger-tvvift , als rechters , kennis namen , ,

nu Ca'°

^
11 niet in eenigh huys , maer in net open velt

%^ °0r^ecl vvcn geraemt , en ' t vonms in-geftelt
.

)

^j
ler de vogel quam , foo gingh hy lager dalen

,

^
eefeen wijle tijts ontrent de vierfchaer dwalen

,

£

11

£&ns dan wederom , nu ras dan weder ftil

,

O n*ct Cefi menfeh en weet vvaer dit al henen wil

.

$o0 j

c^en > foo het (èheen , nu moede van te mallen

,

j^

aet ny fynen roofvan boven neder vallen

,

yJ*Cr fonder yemants leet , en buyten alle noot ;

tN
at>t fiet ! de koningh felfs ontfingh hem in den fchoot

.

^iif
CC|Iïcn a ^ bet volck tot haren vorft genaken

,

^icrigh om te den de gronden defer faken

,

Nicuf



7*8 PSAMMETICHUS.
Nieuf-gierigh om te fien wat dat de vogel brengt ,

En wat foo gragen dier aen haren koningh fchenckt-

Een ractf-heer by den prins dien eygen tijtgefetcn >

ls wonder feer begaen om ditgehcym te weten :

En mits hy fchemer-ooght foo greep hy fynen bril >

En focht met grooten ernfl: wat dit beduyden vvu •

Doch eer hy recht bekent wat neder is gekomen >

Soo was de goede man als buyten hem genomen

:

Dies riep hy overluyt met op-gecogen {ïn

,

Mijn heeren , letter op , dit heeft een wonder in •

De koningh tafl: het aen , dat neder is gefegen,

Om recht te mogen (ïen wat hem daer is gekregen

:

En als hy dit gefchenck met hant en vingers raeckt > ,

Soo ift een vrouwen fchoen wel aerdigh toe-gen1 ^
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^0en aen alle kant gek hildert metten naclde

,

op de jonge vorft ftont langen tijt en maelde

,

y heter zijde-vverek en dun-getogen gout

,

_2t hem een rn\rm^ vvi il rif* finnpn hpfirrK hni i

Hv f
een ruyme VV*H ^c finncn befigh hout

:

Jicter hoven in , hy fieter fchoone boomen,
.

leter
3 foo het fchi j nt , het roeren van de ftroomen j

y heter int verfchiet verheve rotfen ftaen >

hijgen in de lucht , en tot den hemel gaen

j

He*
a 's naderhant met wei-bedachte reden

v
aer

dighmeefter*ftuck wat nader gaet ontleden f

j^

Cr°aiï
* hy dat het vverek niet in het wilt en fvveeft

,

aer dattet fyn befchey t en diepe gronden heeft

.

£\

^^ Cer^ ^en ranC Sact na^er overmereken

,

.

cter harten op
, hy fieter wilde vereken

,

y y heter jacht-getuygh , hy fieter op een ry

li

c^en na ^cn eyfch en ê^c doggen by •

bj
e

et ln grooten ernft
, hy fiet Diana volgen

,

q
0c
P c

> gelijck het fchijnt , en toont haer als verbolgen
:

^ dat het maeghde-rot niet rafter aen en koomt,

^tft

V°0r een vinnigh fvvijn , en fyne tanden fchroomt*

Covert van den vot ft met hoogen lofgep refen

,

p^

e
yntfighin het bo/chof op het velt te vvefen

,

^ dat
, vermits de jacht , door foo een aerdigh beelt

,

door het ganfche breyn en al de finnen (peelt.

v
^et °ppcr-deel by hem wort oven <*en 9

^
yort fyn grage ziel als buyten hem getogen j

h\U
acn ^ ccne ^anc ^oe Diana waft

,

p
°c het maeghde-rot op hare dienften paft

:

Si?***
NymPhenfelfs toe aen haer naeckte lij

1 Ilet H :
'

\
*"f lwl"

"

v" ""w* »jven >

Hv r
Jacnt'Godin me t fcrïoone doccken vrijven;

^ letec
, en hy fchrickt

, uyt vreefe van gevaer

,

Voelc hem even foo, ofhy Actaeon vvaer

.

Z z z z Maer
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7lo PSAMMETICHUS.
Maer ah hy keert het vverek om alle dingh te weten >

Soo vint hy Cadmus neef , die ley t dacr als verbeten >

Hy (iet Melampus ftaen fyn alderliefften hont

,

Die fit hem op het lijfen bijt hem in den mont

.

De drouve jongclingh die fchij nt hem aen te fpreken

,

Maer vint dat fyne ftem fyn knechten is ontleken :

Hy (iet Diana ftaen , die toont haer als verblijt

,

Om datf in fyn verdriet magh koelen haren fpij c °

Hy fiet ter fyden afhaer blijde Nymphen danffen y

Hy fiet haer al gelijck ge^iert met groene kranllen *

Om dat Ly was gevelt > en niet meer fien en magh >

Die met een dertel oogh haer naeckte leden fagh

.

De vorft op dit geficht die voelt fyn geeft verrucken 9

Hy fiet aen alle kant , hy let op alle ftucken

,

Hy let oock op het lint dat in het fchoentjen ftack 9

En hoe een kleyn gedicht als tot den Iefer {prack

:

Laetgeen oogh te njeyrejchieten
,

VV<wt het k*n tot quaetged'ien

:

VFatje niet en mooghtgenieten 3

Ddt en hebje niet te/ten •

De letter was ge^iert met wonder fchoone fvvieren 9

Met felfaem bos-gefpuys , cn onbekende dieren

,

Met Nymphen hant aen hant, met Satyrs aen den ïc;

'

En vvaer een ploye viel een peerel tuffchen bey •

Het fchrift dus af-gemaelt en konde niemant lefen , - .

Of 't lint moeft op den fchoen eerft vaft gebonden wei

Maer als na rechten eyfch het leer was toe-gedaen 9

Dan fagh men op een ry de fchoone letter ftaen

.

De vorft in dit geficht en weet niet wat te peyfen
'

Hy voelt fyn ganfche ziel door al Egypten reyfën,

En foucken na de maeght , die met foo netten hant

De vverek heeft vereert met foo een edel pant

.

ten

vv

X



y^leften vanght hy aen in Cyn gemoet te fpreken

,

5 "ant hccfc dit gemacckt? wat vinger dit gefteken

;

Vat voor een fnege ziel heeft defe vont bedacht ?

Hv A-
°^ 0̂0 kleynen plaets £>0 grooten ftuck gevvracht

^
le maer eens ontdeckt de klauwen van de leeuwen

,

g

Ct hy fchoon het dier niet voor hem fitten fchreeuwen
evüit noch even-wel , oock uyt het minfte lidt,

ü
,

^at voor een groufaem beeft dat in de ruyghte fit

.

Ö
°udc dat het lijfaen defe ziel gegeven

,

loo een edel hertgewoon is in te leven

,

^°et jae een (chepfcl zijn foo boven-maten fchoon

^atlck het v veerdigh acht een koninghlicke kroon

.

°P Ipeelc hem dc geeft , en kan hem niet verladen

,

y
a is hy beducht en wonder feer beladen

,

aerfy te vinden is, en vvaerfe wonen magh,

haer te lien in hem verfegelt lagh.

tjj fjj'gcfantcn afdie uyt geheel Egypten

q naefte lant de netlte vrijfters kipten

,

^ dat hy vinden mocht dat hy van herten focht

,

t)
e

.

s
het maeghde-rot (ou vvefen t' huys gebrocht «

\rf
Cr Van ^cn yoï^ vvorter toe gekoren

,

^
°or een fneegh beleyt de fake na te fporen

:

^ ^its hy door het rijck nu langh gereden hadt

,

^
e th°

^uam °P ^ tc Theben *n ^e

Qiw
ee fter van het huys daer in hy was getogen

,

^
aclt den hovelingh met alle fyn vermogen

,

voughc ligh ne vens hem > al vvaer hy immer gingh,

L« y ky t hem over-al , en toont hem alle dingh

.

K ^g'1 de ^dt *n ^aer v°lkome leden ,

^
U:im hy voor hec huys van Rhodöpe getreden

,

yont hy dat de deur met rofen was ge^iert

,

Jatter groen gewas om al de venfters fvvierr :

Z z z z x Da
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73 t PSAMMETICHUS.
Dacr vont hy dat de ftoup met meyen is betteken >

En ick en weet niet wat vol foete minne-treken

,

Daer vont hy blom-gewas aen alle kant gegoy 1

>

En óock de ftraten felfs met rofen over-ftroy t

.

Als du Architcs merckt , foo vraeght hy wat de kruydc

En wat daer voor de deur het ftroyfel won beduyden •

De weert op dit verfouck verfweegh den joncker n

Maerfeyt in ronde tael al vvatter is gefchiet.

Hy Ccy t dat Rhodope heeft feven jonge-lieden

Die al in grooten ernft haer trouwe komen bieden >

En datter volle macht de vrijfter is gejont

,

Te kiefen uyten hoop die haer te finne ftont

.

Hy fey t hoe dat de jeught , als met de ganfche leden >

Heeft wonder hart gefwe tft , en onder een geftreden >

En dat noch yder doet wat hy bedencken kan

,

Om door getrouwen dienft te werden haren ma*1,

Hy feyt dat onder-dies by al de jonge luyden

Haer deure wert beftroy t met vers-gepluckte kruyd
e

En dat haer ganfche ftoup met rofen was gekroond >

Vermits een yder hoopt van haer te zij n geloont

.

Archites kan fyn hert niet langer wederhouwen

,

Hy feyt > het waer hem eer de vrijfter aen te fchouvve*'

Hy feyt noch boven dat > indien het magh gefchie11 y

Dat hy de juffer vvenfcbt oock heden eens te hen •

De weert , niet onbevvuft hoe vry fy plagh te leven >

|

Heeft ftracx den vollen loop aen dit verfouck g^g
cvcn '

^
Hy fent een dienaer uy t , die bootfehapt aen

Dat haer befouck genaeckt indien het haer behaeg

Sy vry , gelijckfe plagh > en (onder yet te fchromen >

Laet op den ftaenden voet Archites binnen komen >

Sy biet hem goeden dagh , fy toont hem blygelaet»

Niet fparigh van de kunft ofvan een Toeten praet
. ^



jj

y » °p dit goct begin , wat nader in-getreden

,

'et de jonge maeght , befiet haer friffche leden

,

jjehet haer vvacker oogh , befiet haer rooden mont

,

j
I

^oe dat alle dingh haer wel en geeftigh ftont

.

t

a
* dit fchiep de man een wonder groot behagen

,

heeft daerom het oogh noch verder om-geflagen

,

fjy liet benevens haer een raem gefpannen ftaen

,

^
^aer feker aerdigh werck was onlancx op-gedaen

.

J Jet vvaer heen het ftreckt , en fonder meer te vragen

yjiet een open velt , hy liet Diana jagen

,

*7 liet een eenfaem wout , daer op A&epn ftont
uyft doen hy in de beeck de naeckte Nymphen vont

.

^
acr hoe de jongelingh wert in het lijfgebeten

,

fyn honden feïfs als wilt-braet op-gegeten,

per van is maer alleen een rauwe fchets gemaeckt

,

^
^et gout niet overkleet , van fyde niet geraeckt

.

^ l°nckcr niet-te-min die kan genoughlaem mercken

,

a
|-aen het edel ftuck noch vorder is te wercken :

^
ies na dat hem de man een weynigh heeft bedocht

,

b°°°vinthy metter daet dat hy nu lange focht

.

£ö i

nckt dat jae de fchoen by fynen prins gevonden

,

^e hem uyte lucht is felfaem toe-gefonden

,

J eVen dus gewrocht , en dat het weerde pant

k °°nit van gelijcke kunft , en al van eender hant

.

jy
VvÜ nae dat gelicht niet meer in twijffel hangen

,

P
cjween trouwen knecht , en laet het fchoentjen langen,

zj
11 üet ! die nu het werck en dan de (choen bekeeck

,

11 vont noy t eenigh cy dat foo een ey geleeck

.

^;
lopvvaftdatde man hem nae de jonckvrou wende >

*°°nt het aerdigh ftuck , en vraeght offy het kende r

V antvvoort , Edel heer , wiens kan dit maeckfel zijn i

ick het lcftmael fagh doen was het fchoentje mijn

.

Z z z z 3
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7U PSAMMETICHUS.
'T is hierin huys gewrocht, en over vveynigh dagen

Door feker ongeval uyt mijnen hofgedragen

,

En op dac u het ftuck magh werden openbaer >

Koomt oordeelt met befchey t , hier is het vveder-p
a

De fchoen , die ghy vertoont , daer heb ick op gefteken

Hoe dat de jacht-Godin haer is gewoon te wreken ,

Wanneer een dertel oogh haer lijfgenaken derf ,

En hier uyt rees de feyl vvaerom Aft^on fterf

.

De fchoen dien ick behicl , daer op heb ick getogen

Hoe Phcebtis in de min van Daphne wert bedrogen

;

V Vant t wijl hy na de maeght met grage vingers t* >

Soo grijpt hy anders niet als llechts een groenen balt*

Een nieu-gewalTen hout, en tacken van laurieren,

Bequamer om een hooft > als om een bed te gieren :

Met dit en ander werek , dat jonge lieden racckt

,

Heb ick het ganfche ftuck ten vollen op gemaeckt •

Als dit Archites hoort van Rhodope verhalen

,

Soo laet hy fyn geficht een vveynigh verder dwalen

,

En t' wi jl hy flaet het oogh ontrent het aerdigh link

Soo ift: dat hy een veers daer op gefchreven vint

:

Vrijers\ njViltgeen maeght <verraften ,

$n dejladt , noch op het njelt$

Kracht en kangeen minnaerpaften ,

Hier dient'liefde
,
geengeVPeh .

De man die ftont en keeck , onlèker wat te fpreken,

Hy (ïeter fchoone kunft
, hy ficter (bete treken, .

Hy (iet in fyn gemoet , hy weeght het vreemt geya 9

En denckc wat van de maeght ten leften worden tf* '

Hier op begon hy dus: Wac fal ick langer peyfèn ?

Sy wiens dit fchoentjen is, die moet na Memphis reyi

Na Memphis daer de vorft van hoogh-geduchte maC

Niet my ofüiijn gevolgh, maer uwe fchoonheyt v ^
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&at

mP^s • C% ^e maeght ) wat heb ick doch bcdrevé

,

ick hier niet en magh in vrede blijven leven ?

ck ben van ftillen aerc , en geenfins hoofs gefint

,

Vyi
00c^ koven ^at mU ns vaders eenigh kint

.

^
lc ghyhet vveder-paer van dit borduerfel hebben y

^nigh fchoonder vverek van mijn geftickte webben ,

e t is voor uwen vor ft al wat ick aerdigh ken ,

Ar k

Ct^ ^echts maer alleen daer ick op heden ben

.

ltes Wederom , 'K en wil geen moye dingen

,

^ ttieyn' noyt jonge maeght haer ^ierfel afte dwingen

:

^
etHs oock , frifTche blom, om geen borduerde fchoen

,

Ql
Ct ls ^cn grooten vorft om u alleen te doen

.

Al v

} VVt1t bidden magh , en wilt toch geenfins fchromen

^
ac u fclfaem fchijnc dat (al ten beften komen :>

j

^feghtu ^ader aen dit wonderlick geval,

ïy|
Vvee t dat hy het ftack niet tegen vvefen fel

.

S
' ^C j°n£c Z1C ^ ls gehee '

verflagen

,

^
tr^nen berften uyt , en fy begon te klagen

:

^ vader koomter by , en hoort den rechten groqt

,

^k\i
ĉ âem ftuck ontrent den koningh ftont

,

^ h
Vor^crt vverek , hy doet fyn peerdenkomen y

q
ctc in fyn caros de vrijfter op-genomen >

^

°ck Alcon nevens haer : en , naer een kort befluyt

,

tl
) 1^ °P ^e rey s

>
en ^ucx ter pooien uyc

.

^Vv
oeltdeganfcheftadt. de vrijers boven allen

^
0t*ïen met gedruys te (amen aen-gevallen

,

^
e
knjghfman voren uyt , den degen in de vuyft,

\ Vr

Vrae§^ c acn a^c ^ant >
vvaerom de maeght verhuyft •

^kt* vvie figh vermeet de juffer aen te raken >

^e gankhe ftadt foo veel gevvoels te maken

Vy

^

reyght met vollen mont , en met een fier ge
le van de vrijfter koomt, ofnae de vrijfter ga

laet,

gaet.

Maer



7j6 PSAMMETICHUS.
Maer als hy Rhodope fagh op den wagen feiten

,

En dat haer vader fdfs het niet en kon beletten

,

En dat veel hoofs gevolgh optrent Archites ftont >

En dat men over-al des koninghs wapens vont

:

En dat een yder fvveegh , en niet en dorfte fpreken >

En dat de rechters felfs , en al de machten weken

;

Doen flough hém fyn gemoet tot aen fyn bange z^l >

Soo dat hy van het leet by-na ter aerden viel

.

Noch gaet het vrijer-rot figh echter toc-bereyden

,

Om met een grooten (leep haer uy t te mogen leyden

:

Maer niemant van den hoop en vveter inder daet

VVaer dit al henen wil, en watter omme-gaet.

Veel meynter dat de vorftom haer heeft laten ftueren >

Vermitfle kunftigh is en geeftigh kan bordueren

,

En dat de jonge prins begeert een aerdigh pant

,

Wiens roem fal mogen gaen door al het naefte lant-

Een tweede , dat de vorft , vermits haer geeftigh fing^

>

En datfe was begaeft met duyfent foete dingen,

Haer over-brengen liet in Memphis hoogh gebou,

• Op dat hy van haer ftem vermaeck genieten fbu

.

Een derde , dat de prins haer wou vooghdefle maken

Van al het naelde-vverck , van al het linnc-laken

,

Het fy van fynen difch ofvan fyn eygen bedt >

Vermits dat Rhodope is uytermaten net

.

Eenyderfeythetzijn,enmeeftdejonge-lieden ^)
Die meynen ( fchoon men fiet dit vreemde ftuck gefch*e

Dat even dit vertreck , en onverwacht geval

,

Haer lnngh verhoopte trou niet tegen vvefèn (al

.

Dat jae ( nadien de vorft de kunfte plagh te loonen )

Hy meer als aen dè maeght fyn gunfte (al betoonen

,

De reys van Rhodope hem dienftigh vvefen kan

Die fy na defen tijt fal noemen haren man . p<
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y
ïvveegner op , en liet de vrijers woelen

e
|ttüts hy in Cyn hert is anders van gevoelen

,

Dies feyt op het left : Dees hoop ü enckelajwen }

qi
°ort

3 vrienden , met een njvoort , T>e ^vrij/ter ügegaen

,

yf
fooght <va„ ioec{en af \jaer rvygl rverloren (chrijven

,

aen den <~uorft den luft met kannen bluften >W °°c\in denfingb baerfoete lippen kuften

:

* yljght hy eens den[maeck^vanfeogevrenjchtenfoen y

Or/
l€n $tt onbefynt nj^vat hy[al ^vviUen doen ?

Syfl^femer een reys des fyninghs bedbeforgen ,

Hfier rvoorgevvts tot aen den lichten morgen

.

P
^aerom meer gefeyt ? ey atought u na den tijt

;

\ r^m raĉ en mcht > wyy[ouden ons beteyden
>°nder njyeemt gebaer n>an baer te mogenfcheyden ,

'

^
en dte inJïilheyt lijdt een drouvigb ongemack^

>, ^
er
fiet het bitter leet 3 en breeckt het laftigh pack^.

>>

üQ
!*0f'd*t heeftet in ^ men moeter onrecht dragen ,

>}

v°nder tegen-fpraec^ en[onderyet te plagen
y

}

J*e met een danck- heb toe . En <Vpie het anders doet ,

h
len is noch orjbekent hoe dat hy leven moet

.

**neer men hinder kjïjgbt , en niet en kan ^vermijden >

.
tooet men metgedult , en[onder morren lijden

:

%

^n ^Waer een hooger macht ons njoorftel tegen gaet ^

^
6n

ftaefter wan gedult dat is de beften raet

.

K ^
11 cn nieer gefprecks foo korten fy dc wegen

,

^
0lrien in het dal daer Memphis is gelegen :

^
ler rent in aller yl een looper voren uyt

,

le
boodfehapt aen den prins de komfte van dc bruy t

,

A a a a a



7i 8 PSAMMETICHUS.
De vorft , als hy haer (agh , en vont hem niet bedrogen j

Hy vont dat fyn gemoet hem niet en had gelogen

,

Hy fagh met herten-luft , hy fagli het aerdigh beek

Dat hem nu lange tijt door al de finnen fpeelt

.

Hy feyt , dat hy dt maeghc en haer volkomen vvefên

Invvendigh door gepeys te voren had gelefèn

,

En dat hy nu ter tijc haer even foo bevont

,

Als (y van eerftcn afin fyn gedachten ftont

.

O liefdes tuymel-geefl: , en vreemde minne-vlagen 9

f

Die wat men noyt en fagh aen yemant doet behagen
•

Hier ga et de regel los , die ons heeft wijs gemaeckt

Dat niet als door het oogh ons herte yverc geraeckt
•

Voc*

K
\

V

JÉ



R H O D
,

°cn als men Rhodope ontrent den koningh leyde

,

°° gingh het even foo gelijck de raetf-heer feyde

;

^
e vorft die nam haer aen , en uyt een gullen fin

^
^oemt hyfc fyn gemael , en weerde koningin

.

Cf ^C Dicriter fy
n k°Pe vvech-genomen

,

^ hy nimraermeer fyn vvenfch en fal bekomen

,

J?°e flough fyn droufgemoet tot aen fyn diepfte ziel
}

0(/

So° dat hy metten geeft in defe klachten viel

:

^ » tooordadighfioocl^, bejluyt mijn treurigh leven 3
**r

ügeen droever hert by niemant oyt befchreVen ,

'» dit licbaem wvoont , en in mijn boefirn 'Woelt

,

l noyt en beefter menfehfoo dienen leetgevoelt

.

»ertfmelt als een wvas 3 en almijn binne-kfachten

^oel ic$jn^nmgji ^ gelijksfee 3 werjmachten

:

!

1 9* 3 ufvvarte poelen kentgeen meerder pijn 3

K f

SrVan6n tweede zielberooft te moeten zjjn .

^ 'fade roode mont 3 die ickeensflagh te kypn

,

rt
«en den heeten brant den boofjche jonckers blufen ?

*Wfnee-wvitten arm , een rechte minne-bant 3

Hiff
nm &m drucl{3 en koelen wreemden brant ?

m eenföors m
*i
n ^nficht wvou bededen ,

£
ter luam een rots mijn leden overtreden 3

P°
^Vaer telhout of(leen , en ickjen woelde niet

ty f
4t^T0Wven herten-leet my door definnenfchiet .

H<t^ een rüV°lfmcl)t m de bofchen huylen ,

*0C&» als een beir ontrent de naere kj4ylen

:

c
* tfickjtls een leeu mocht brallen in het welt

,

%ƒ
tc{even dan mijnfmerte mochtgevoelen ,

^lten duyfier bofch mijn wlammejoa werkgelen 3

£°° 'Wild' kkjnïjn werdrietgaen wvreken aen den worft 3
n doorfyn herten-leetgaen koelen mijnen dorjl .

A a a a a z Maer

1

3

4

i



740 PSAMMETICHUS. R H O D O P

Maer ickjwil ingeen boom
, offteen 3 ofrots <verkeeren ,

3

Ken njvdgeen njvreeden aert uanfelle beefien leeren

:

Ickjvvil op defe borfi metftage njuyftenJlaen ,

Tot dat ic\ op het left in tranenfal uergaen

,

Tot dat ic^ op het lefi mijn zjel k$om uyt tegieten 3

Die even als een beecl^filopder aetden ^vlieten y

Een beec^ <vol bitter nat , die in het naefte dal

Ven naem hjooy alle tijt <~van Cnemon houdenfal .

En als een herders Qnt oyt daer/al karnenffelen ,

Ofop een aerdigh riet eengeeftigh deuntjen quelen

,

Danfal de ^Weder-klanc^ , ^verweckt door mijngekl^ >

Den naem <uan Tfypdopeftaegh brengen aen den dagh .

Dan (al de naeften bergh uytfyn <verhole kpylen

HeVVeenen mijn ^verlies 3 enganfch <-verdrietigh huylens

Soo dat hetganjche <vvout mijn drouvigh ongeval,

Soo langh men liefde kent ^ geduerigh meldenfal

.

±Moer ach l ^vvat baet mijn druc^J njvat baet mijnangft$

Wat iftet ofickjreur mijnganfche leVen-dagen ?

éMijn leetftaet r^aftgefit > mijn liefdie isgegaen>

Mijn ramp is[onder hulp > en blijft njerfigelt ftaen .

Och die noyt hebben magh dat4jyngeefïenfochten 3

Daer opfynganfche ziel en aldefinnen njVrochten ,

Wat maeck} hy langer hier ? nJVat doet hy in het <vley* •

Hem is mei anders nut alsflechts de lefie reys .

Syn ruft is in hetgraf;
<vVant in het ydel leven

Daer <r>vort hy , als een firoom y
geduerigh om-gedreven •

Hy ügelijc{eenfchip datfonder ancker drijft ,

Dat (iaegh gefimgert ruvert , en noyt in ruft en blijft • ^Welaen dan > Cnemonfterft . Hy wou noch vorder iprC

Maer al het hoofs gevolgh dat was alree geweken

,

En Rhodope verplaetft • Doch wat haer is gefchi
cC

Vermoet de jongelingh , maer hy en wetet niet;
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j
acr ftonc het trcurigh rot verhart gelijck de fleenen

,

eri yder was bedrouft , en niernant dorfte vveenen

:

Maer dat hun meeft verdroot, en fcheen eé tweede doot,

^iet een van al deji hoop cn wert ter feeft genoot.

K°rte t'famen -fyral^ op't vvtjtlooptgh verhael

VAN
R H O D O P E.

hoe lichten beginfel , en kleyne

w pkgentheyt, dickmaei een hou-
*'
bat

k Wort veroorfaeckt

.

o
een vrouwe dient verkofen niet allee

e^ yemant te dienen voor foo veel hy

j5
n manis, maer oock voor foo veel

J een man is van dufdanigen ofte foo-

l k,
atlIgenberoep ofte gelegenthevt

.

m^llcken by lotinge, or diergèlijeke

'édelen
, ofwel enbehoorlické toe-

* Va
§
n

n -

£ ^vallen daer een oudt man meteen

eè

nSe vrou , ofeen oude vrouwe met
'°ngh man, figh in trouwe verbint.

\ï£^ H 1 L O G A M V S .

ii
^dar

tmy ten beften af, weerde man,

pgetre o
lck *oo vrvmoedelick tot ukome

rS dn?

•

n >' tls nu al een geruymen tik ge-

i^iccC^kdoor-gelefen nebbe alle de ge-

j% 4 J:

n aen my ghelaten : maer ick en

k
v
*n u

foodanigh niet gevonden als

Hb
en °P °ns af-fchevt nieynde verftaé te

pe
v
J alfoo

> inplaetfevandatickhadde

%uj te vindé, mv voor-gekomen is een

?% ( f
trou--geval va Rhodope ofte Rho

lcV lt>0
andere die noemen ) e

£ vindé, my voor-gekomen is een

>e ofte Rho-
: ^s

- ** i*ucre cue noemen ; enPfamme-

l
^ bed-

laer
°P al het gene by my gelefen

vHto ckente verftaen, en bebbe ick tot

r
c

%jts

e geen gelegentheyt konnen treffen

{> dat
U vce^ti

i
ts *°° kefigh bebbe ghe-

et
i
niet

Ick u van defe ofte dierghelijcke fa-

i 1
^Ooï ^ebbe willen vergen : maer u te-

f
c
har>

t>nuys vindende, en fonder ge-

ilh ï ]
vyenfchte ick dat het u ter de-

^eiegen mochte wefen > onfe vorighe

A

t'famen-fprake te hervatten . De borft is my
foo vol van menigerley ftoffe , dat ick my
nauwelicx en kan wederhouwen van die da-

delick voor u uyt te ftorten , oock eer het

recht tijt is.

S o p h. Ick geloove vaftelick , jonge-

lingh , dat u veritant fal gefpeelt hebben op

eenige byfondere trou-gevallen onlanghs by

u gelefen , en ick foude oock wel luit heb-

ben met u daer van in 't breede te handelen

:

maer de geheele ftant myner faken is 'tzedert

ons lefte t' famen-fprake foo ganfeh veran-

dert , dat ick daer toe geen tijt en kan geven,

om verfcheyde redené die ick nu in 't byfon-

der u niet en fal verhalé . Infgeli/cx weet ick

dat ghy alle de ghefchiedeniilen niet en hebt

gevonden daer van ick u gefeyt hadde , oock

niet in foodanigë ordre gehjek ick die meyn-

de te wefen, daer van ick u jegenwoordehek

geen befcheyt meyne te geven , om geen tijt

te verhelen . Even-wel , foo het u gevalt

wat te fpreken van het lefte trou-geyal by u

gelefen , foo wil ick noch een weynigh tijts

u het oire leené. Laet ons daerom ( foo het u

gevalt) kort fpreken van die gefchiedeniffe ,

dewijle wy vry wat lange van de voorgaende

hebben gehandelt

.

P H 1. De lanckheyt , weerde man , en

heeft my niet verveelt , om alle goede ftoffe

wille die ick daer inhebbe aen-gemerekt

.

. Niet-te-min foo weet ick dat het fvvaerfte

meeft moet wegen • ende daerom fal ick te

vreden wefen, dat ghy maer als met den vin-

ger aen en wijft de beienckingen , die ghy in

dit geval meynt dienftigh waer-genomen te

zijn

.

S o p h. Soo ghy u daer mede Yerneught?

a a a a 3 Philo-



74* H A E S T - G E B O
Philogame , foo wil ick haeft ghedaen heb-
ben : ende om ce beginnen , foo valt my dit

voor-eerft in,dat de goedeGod ganfch won-
derlick de menfchehcke faken beftiert , ende
die kwils eé houwelick laet te wege gebracht
werden op kleyne voor- vallende ghelegent-
heden : en dat daerom geen jongelingh of
jonge deerne te fêer bekommert en behoort
te wefen over haer houwelick, fchoon datter

R E Liefde.
voor de hant geen uyterlijcke voor- ^ .

nen derhalven fich en fchijnê te °Pe"
fc

hier

want door wat kleyns, en men we ^
nauhoe, wort de genegentheyt va

.

^

t

dickwils geroert , en oock vervoert^ ^

tijt daer is , de minfte oorfake is ^er op

Detota re

Coronaria>

è prifcoru

m'onumen-
tis do&è e-

ruta j vide

pr^clarum

opusCaro-
li Pafchahj

regisGalli-

arum in fa-

cro Confi-

ftorio con-

filiarij : ubi

hex&alia<

exGraecis

prgcipuè

auctoribus

conpilata,

diligens

leclor ob-

fervabit

.

een houwelici; voort te brengen .

c ^
dunckt my te paffe te komélèker

v
gtf

Griecken ontleent , dat ick u vern*

Ls eer tij ts Griecken-landt vvou g
r°°

C

blijdfchap toonen , cC

Soo was meeftalhet volck ge$icrt

groene kroonen ^
Van klim, of rofmarijn, 01 01

rofen-krans,
cCn

En gingh foo na den difch >

blijden dans

.

Men (agher over-al geheele kramen fetten

Van myrthe , thym , laurier , en fachte violetten

:

En als een jonge maeght een kranfje vlechten kon 9

Soo waft dat fy de koft met defen handel won

.

Al wie de rofen beft te famen konde brengen

,

™Sbfin En na den rechten eyfch het loofen kruyden mengen >

Verkreegh dat al de jeught tot haren winckel qua*1
>

Nu hoort wat trou-geval hier uyt fyn oorfpronck&
kroonen was
eertijdts geen

Kleyne ktmftc

gerekent , de-

wijle niet allee |
— j —j

— ~
~l

™me

o

n

u.
Als Creon aen den mart een uyrtjen quam befteden

,

SSSÏJo. En SinSh ontrem het volck een vvevniph Goh vertreden»
ven, door i>oe-

demreuck, I AI IJ- li Wal VuU ÜÏIK iK UrtUtf tC ROODCl) ttOHC >

fchoone.coleu-

ren , en net

vongen van de

bloemen en

En ïaghwat yder bracht ofdaer te koopen ftont

,

Ten lufte van het oogh , ofvan een gragen mont

;

„,v.ien: m«t
So° nee ĉ nY daer ontrent een aerdigh dier vernomen >

£ÏÏa Die met haer groene vvaer ter vente was gekomen ,

'

fontheynlien- Haer kraem was aerdigh loofen nieu-gevva/Ten kfu ;

qSijdS; Ten dienfte van een maeght , ofvan een jonge bruy c#

Kfgefchr^ Sy had een myrtc-krans haer om het hooft gevlochten >

iciutiu. boven Met rolcn tuüchen bey , foo geeftigh alllè mochten >
$0

o
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Alu

n
fï'

**00 vve * v«menght, foohupsin eengefec,

^\ot
Fl°ra feifs de flnnen °P Scvvct •

*U vve
g Iiet heC °°Sh oncrcnt de r°rcn dalen

,

yf

ert terftont gevvaer dat hem de finnen dwalen

,

ij
lijder als de kroon . Hy dacht aen haer verftant

j

prees infyn gemoet haer nette rechter-hant

.

la

^

ln Venus net te voren noyt gevangen

Hn d

maCr vveyni&k ^airs cntrent fyn bolle wangen

;

^ aerom vvas de VVU
^P

in haeften vvech-gevoert

,

^
el
iefd

,Vljl^ ft°nt Cn kccck cn °P de vrijfter loert

.

^ Vvil fl-

lS^m £e^ck
»
dat kan de daet bevvijfen

,

^ y
.

taegh vorder gaen , en altijt hooger rijfen

:

$o0
C ^an een P ^c °P nacr vve^n Pan̂ *

Sb ?3eckt ê daer het valt haer gulle rancken vaft .

^oh *
m
L°
y Tri

^
nr

j
en Sacn >

en Hevn%n lopje fpringen

,

^
en hoorde Griet een kliichtigh deuntjen fingen,

^0? nad ^eltjen lief'vermitflc geeftigh fpan

,

V
a

ler uyt rees gevry en yder kreegh een man

.

^cr f
en v̂vave^ is » ofdiergelijcke fiken

,

yQ
le t trien licht een vier van kleyne voncken maken

;

§th*
CCn^C ^yf600 '1 cn noi,fc maer eenen ftoot i

j>

toet het ganfche lijfte vallen in den floot

.

Se?-*1 veer ode Griecfche jongelingh was op-gemaeckt ; want fulex en raeckt im-

IVr > en A t?n gnen3emt wert) ee'i mers geenfins een koningh of (ynen ftaet

.

"
d

Jmero
e kon,n8n Pfammetichus een My dunckt van wijfe lieden verftaen te heb-rijmer
Koningh Plammetichus eei

SVtd
'een

eWeeft
' fo° wilde ick ootdee

V^dde ^° Gander geen quade keufe

van vrouwen

;

)Cn
het

de
'

m ScvaIle de bloc "

St )ensh
V
kk
derJewas van fynenthuyn

fC v
°ord i l

n vei™deren, ende al-

brengê door behulp van de

C d%AA ,

rfVn W1
*
f • Pfammetichus

ben , dat een yder die figh ten houwelick wil
begeven , niet alleenlick behoort te letten

s

V^'teT ^
crioon vvas

^of> f >uvt redene

oi lbo eé vrou-menfeh bequaem is om hem
te dienen voor een wijf , in de gelegcntheyt
als een man : maer dat by hem voor al acht
behoort te werdé eenomé, of foo een vrou-
menfeh hem fal dlenltigh konnen wefen in

de geftalte als een vorft , als een hovelingh >

als een edelman , als een raetf-heer , als een
koopman , als een ambachtf-man , als een

.V%r ke, i y? W1J*' : Plammetichus de geftalte als een vorft , als een hovelingh ,

wf ^bbë
ordlie

^
en van Rhodopc fyn als een edelman , als een raetf-heer , als een

^ick ^°§cnftoffcren
- maer voor koopman, als een ambachtf-man, als eer

Perloon was het (mijns oor- hovenier, als een huyf-man, en foo voorts

"yt redene

ge te doen van Wat is u antwoorde ,'weerde man l

datter een ftuck Soph. Dat is eene van de befte trou-Oripiv» ,

— vv,,UWVft o yj r ri. jjat is eene vanae Deite trou-
f ^rn-wercx by haer aerdigh bedenckingen die ick tot noch toe uhebbe

tc
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te berde hooren brengen: en fekerlick indien

de gene die Kouwens geftnt zijn hier op ern-

ftchck wilden letten , iy fouden hen des wel

bevinden . Dan wat onfeo Pfammetichus

aengaet, ick wil gelooven, en het wert oock
uyt het verhael van de gefchiedeniiïe duyde-

lick af-genomen , dat hy niet foo feer op het

borduer-vverck en heeft gefien^ (want foo-

danige fraeyigheden konde hy , als eë mach-
tigh vorft wefende , genoegh bekomen :

)

maerdat hy van het werck met fyn gedach-

ten op-klin:mende tot de gene die netfelvc

gemaeckt hadde , de wackerheyt van geeft ,

en de nettigheyt van handen van de gene die

daer mede befigh was geweeft , daer in heeft

over-merckt: ende dat hy alfoo met haer

liefde is in-genomen geweeft

.

Phi. Wel indien dat geval in dier vou-
gen is toe-gegaen als ghy voor geeft , foo

foude daer uyt volgen , dat yemant wel licht

foude konnen verlieven op eene die hy noyc

gefien en foude hebben: 'tgene nochtans

aen de oude ganfch felfaem heeft gefchenen.

S O p H. Hoe jongelingh hebje niet wel

van eé verkiefinge in 't ftuck van houwelick

ghelefen daer men geen oogen toe en ghe-

bruyckte i

Phi. Sulcx en koomt my yegenwoor-

delick niet voor , maer hoe gingh dit toe >

weerde man?
S o p h. De beleyders van den ftaet van

Lacedasmonien worden gefeyt eertijts een

gcbruyck gehadt te hebben , 'datfe eens des

jacrs een feker getal van edele jonghmans

,

ende even foo veel jonckvrouwé van gelijc-

ken geflachte ende gelegentheyt , deden ter

maeltijt nooden ende dat in twee verfchey-

de galerijen , alleen met tapijten van den an-

deren at -gefondert : en als de maeltijt gedaen

was, foo weit plotfelick het licht wech-ge-

nomen , de tapijten verfe hoven > ende een

teycken.gedaeirmet lnaren-fpel j
het welck

hooiende, ftonden bevde jonckvrouwen en-

de,j.ongelingen haeftelick van de tafel op ,

en gingentegen malkanderé foo in het dnv-
fter aen : e« de. gene die alfoo malkanderen
bejegenden viclèu<i'ecrtden anderen in den

arm, en weerden alfoo dadel ick echte lieden,'

als vanden Hemel en van den Staette famen

gevoughe.

Phi. Maer hoe bevalt tudie maniere van

doen , weerde man t

S o p h. Plato heeft defe vrage over lan-

ge beantwoortv want hv mende dat de hou-

welicken door het.iouwel en lofreiijck ghe-

e.boiljb. Liefde-
maeck* kónden werden :

b^cïdctif[

niemant in het fpel en niochrc w ^
brachtals vrome , eerbare ,

en v^ 9

perfonen. Nu foo bemcrcKe hebl

regeerders vanL^«* V

D 9**

s

regeerders van Laceiw ~
- ct3ei

geW , door defen middel bar n ^ v£

loftebjcke ende treffelijckeff„^
fien: en hebbédaerom de^£*t-g#,
mans en vrou-perfonen,

daen^ ^v^
ren • in vougen -dat niemant ^oeD o0*
een mifgrepe fcheen te

d̂rfd*$$,
goet paituyr te bejtomen. fcn

«

bruyeknae rechten wel ten
i

b
^

vint men oock bv de reent -fe rJ

onfen tijdt. Paul'. Cyprsus 4 ft°
ni

^

Phi. Om een houweh^
maken is dit nae mijn begrijp ^ v*

middel : en ick heb een man

weten , ons beyden wel beken*

dien voet na-gaende ,
twae

7j
e ze^'nW'

vrouwen op een papier }^ Lt)^
op de ordre van haer aenfienU<*

gon van de eerfteaf tot de^0deV
houwelick te verfoccken : .^.V
•eene van allé bekomende pfö^Ww

dQCCtK op-
beurde, dat hem fyn verfoeide^
de dóe.- Daer uyt hem
beurde, dat hem fyn

boven aftot beneden toe, dat i» ^ t

fte tot de minfte, wert ontfejft •

j
y0nt b ^

den moet niet verloren geVf
het ftuck te hervatten • ^d^^[s

.J:

de eerfte beginnende , wert
van^

Je t* ^
genomen : enbequam alfoo v ^
mad de hooghfte , daer van D^oJ^
mael de laeghfte was ontfevt • .^hO ^jJ'

houwelick te maken van tinn
)is^

h/
de joncheyt over-al geerne doe

f ^
[c^

del geheel' onbequaem ^f^^dc}%cK
alle de jonge lieden (

tuflehc ^ er
i,,c

J

een houwelick foeckt te ^^J^%^!
de vroom zijn , foo en zijnte n ^jc a

op den fin en het oogh van V«
j0# a^

En daerom bevinde ick^at
.

ie^,

(
Lvfandcrgenaemt wefende

{
,^3^

Lacectemonifthe edellieden ' bejef^
goede jonckvrou in

4*;VOjn - ^ v

hebbende gegrepen , die^ Jf |£ ^
niet fchoon genough en doem ^
het , om een moyer voor ne»

komen. n_ mJde^\{$
1

11 kTC

in landen en fteden ,
;onge|ii u. de f

die gelegentheyt ^jgJlW

|

<

s f

S
P

s
s

S

i
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144 Dó

^delict,
Wovvvelick d

:n en vrome 2ielë b* den and?"

t 1

!

!

Knakn
gh

f
vouShc : en van dé fefre zijn

i°Pe ma^meJln
gen te verwachten , die de

^
n vvat T Vr

n
j
an de ^e-komende eeuwe.

^ersv
an
f
e
ï-
aenSaet ' de felve isbv de

r^em t u
e
nLacedaemonienfers '

EPhori

p
keurighf t

ft Seworden vermits fyn

S^oó n
A^S men dit werck foo voor goet

>

fc
tóinn

m
i

en5lbo foude daer u? c volSen >

JWre g hn2h yan onfen tijc
(
die my

d
5 een h

e"

§

ea<>emt is ) niet qualicken

>eeniL
0uwelick voor hem te vorderen

Het aen T van doen > die my doen ter

r.S 0 p
lenltont.

V H
' Wat middel gebruyekte dan de

fel
^ i u

})>konne
'
V
j

^
nieC wel een befluVtby fvn

kV ) liJ'l maken in't verkiefën van eé

^e
dccrnl l

°°£h Saen over verfcheydc

V^kehv fi l
em bekent

:

met Vder van de

hSlht u
§h

( fo° hém docht ) wel foude

4e
Vk ho*tn

. de namen van de felve

Clvemn l
°p cé befonder billet , wierp

CM dT hoec
> en bad God , dat hy fijn

V°et ee i KM
Cn w^de

:

en greep doen uyt

V ^gaf h
ec dac ncm eei voor q Liarn >

de

1

tyt
nei^ met ernft haer te verfoec-

ilMwa
.
em nY getrocken hadde , en-

fif$e. • Voordeel hierop, So-

W°°dani„ y dunckt datter redenen zijn

: tJ?

en lot ^et foo plotfelick te ver-

^ ^encïh'
eten

' a^s men geen onder het

te/
n

' Hnr
^S vrome ende deughtfame

I* \^ by^ *°° dunckt my by-naeft gedaen

n ^il/^elfd
AP°flclen , ten tijde de felve ce-

Hen
ve.v r

In plaetfevan Iudas Ifcariot

v C*e
Bhe»

fen
' want uvt de geheele mc-

C^He! men Ebbende twee eodfalige

; ' h? en li
Vet

^
n 5 J°fePh Barfabas ,

gelest

* W|H r'
Aatthl^ , wierpé fv het lot ( foo

[C

lk
°t

vie
.

c>dt
) tuffchen die 'beyde , ende

9 ü'ickj °P Matthias. Doch wat myaen-

f van
18 2i;nde en ftaende op de ver-

til k °0r h
e
?
n partuyr voor my , en foude

I 'o
JSen

t
j

J

c Iot
> maer door beiondere tc

-

V \lx
defj nebben willen gaen • wa

^ W
Io
°s>

d°chc m >' dat geheel wer

$ K^n '^^vveynighaengenaemheyts
9

e ^«ehekheyt , ende verkie-

} V Guc
Voort-komende , hielt ick de

rf' r^om.
6 te Wefen van dat banquet en al

\ii

PH^nt
|'
entis.

1

*ck ben even van dat ghevoelen

,

A

toe-
rant

xk

B b
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weerde man : maer om hier niet langer op te

ftaen , wenfche ick wel van u te hooren , by
geiegentheyt van onfe Rhodope \ Eerfte-

lick y offet beter is een vrijfter te nemen die

veel , ofdie weynigh vrijers heeft gehadt-

Ten tweeden , ofeen vrijer wei doet figh

met eé vrou-menfeh Ce verfelle in't ftuck van
houwclick j die met een ander al vry wat
verre verfeylt is gheweeft

; (onderlinge of
fulex voor prinsen niet ganfeh bedenckelick
en is, die niet alleen van de fake 5 maeroock
van de veidachtheyt ontrent dit werek wil-

len bevrijt zijn.

Ten derden , ofeen jonghman in twijfFcl

zijnde ofeé jonge deerne te veel vryheyt aen

yemant , die fy te voren feer beminde 5 heeft

gegeven , met de felve niet en foude mogen
handelé op voorwaerde en befpreck,dat hvfe

voor fyn echte wijf foude behouden > indien

hyfe maeght quame te vindé, en anders niet.

Ten vierden , ofhy de felve geen maeght
vindende haer dan foude mogen laten gaen

,

en een fcheydt-brief geven , als van oudts

plagh te gefchieden.

Ten vijfden,orTer oock vafte bewijf-rede-

nen bv den felvcn jongelingh fouden konnen
werden by-gebracht , d2t hy de felve deerne

geen maeght en hadde gevonden .

Ten feilen en leften , wilde ick wel wat

hooren fpreken van- oude lieden houwelic-

ken, en vvat daer ontrent is
\
devvijle een deel

defer ghefchiedenifle daer toe volle aen-ley-

dinee is gevende.

Sop h. pby haelt my te veel nat hoys

over-hoop , weet-gierigh jongelingh : en

mijn tijdt is my nu vrv vvat naerder befneden

als wel voor defen , fulex dat wy dit werek
voortaen fullen hebbé te ftaken. Maer efter

moet ick u van twee fpreucken jegenwoor-

delick deelachtigh maken , op de houwelic*

ken van bedaeghde lieden padènde , foo als

ick de felve onlanghs van een voortrerfelick

ende vermaert perfoon ( een af-gefant van eé

gekroont hooft ) in 's Graven- Hagc ontfan-

gen hebbe : de felve fpreucké feyde hy my in

de Engelfche tale , ende luyden als vólght

:

Wben ft joung man marieth a ]oung womnn %

Gcdofmight comes to the weddingh. Whtn an old

man marieth a joung xvoman , ke [ends. Pf'hen M
joungh man mzrieth an old woman t

he neither

comes, nor fends . De tweede was , When an
old man marieth a joung woman, he gets a child

,

and killi a man .

Ick die beyde voor goet en foet keurende
hebbede felve een Hollants kleetaen-geto-

b b b gen

)
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gen, om voor in-boorlingen van ons Vader-

fant aen-genomen te mogen werden

.

Siet hier de eerfte

.

j{h \ongh met jongh tefamen paeru ,

God ijfer by , na rechten aerU

:

En als een oudt man door detrou

Vtrkrijght een maeght ofjonge vrou ,

tAl gaei hetftuck men weet niet hoi ,

Nochfenter God fynfegen toe;

Maer als een oudt en grilligh wijf

GaetJlapen by een jtughdigh lyf %

Soo gaet dit vafi (
geloofiet vry

)

Daer ü noch God , nochfegen by .

De tweede volght > en luyt aldus

:

Een oudt man die een vrij/Ier Uout %

En haren gullen acker bout ,

Indien fyn kracht foo verreJireckt,

Vat hy een vrucht by bter verweckt ,

Dan ifiet dat men [eggen kan ,

Hy maeckt een kint , maer breeckt een man.

En verwacht van my geen langer t'famcn-

fprake > of nader voldóeninghe op uwe vor-

dere naeu-keurige vragen, lieve jongelingn

:

maer verneught u met het gene >yonsop

M tot

foo veelderley trou-gevallen
on *

^
nochtoe is voort-gebracht

.

noen toe is voou-i^r -.^rtc Z^J. i\t

den, daef zijn verfcheyde g*J
by ons als noch op deP*»^,vatf' §%
bLht ;

ghyfuIt,bygelegent
he

êlv
e„c»

daer u'yt kan getogen weiden u
„,

andere genough konnen doen •

fc

ende alfe andere lief-hebber
:K* ^

f

noch een wijder velt te °P^>aflgh<p
dachten fpelen re leyden ,10°. eC„

1*4»

my , als tot eenover-»^%*<<
der trou-gebruyek , ontleent ^^
werelt : van hoedanigenKW „„ vo»?,,^

ge gefchiedeniflèn dieW «f^pi ; a<

komen , niet eene en wort
gejo £i

vvelcke al mede goede ftott*
u,t d<&„

om de finnen te oeffenen ,
en

t„H c

legentheyt vergelijckinge
te m

rf
„, ^

de oude, deonfe, ende de *
t da;'' ,,-

werelt : om te letten wie om ^ ,

den beften voet moet verltae ^ vo

kofeu te hebben. Hout daer cp

werek , ghy kont het lefen °P

alsghycfaertoeluftfulthebbe'

i

t

Aer is een machtigh rijck

komt befpoeyen , ^
loh.Btëmui

A: Moriius

gmtium Ui.

J. cap.}. de

.Afi*. daer

hy onder

andere ver-

haelt , dat

nietaende

riviereG*»»-

§§f| En doeter edel gout en rijc

groeyen

Hier woont een feker volek
da 1

VN'den regel leeft

,

Maer op het echte beddemce

ten heefc .

efl

<«InTndtë, (] cen ongetroude maeght en houft daer oy t te fchr°

grenfen vf Hoe fy te rechter tijc een vrijer (al bekomen ; .

^

De Machten van het lant , en al den breeden iWy^
Heeft ftaegh een vvacker oogh ontrent den echte

4'

Indien aen

de riviere

Tigris in

weid: Ofycmant leclick is , ofvan een luftigh vvefen

,

oo£
in

Als haer de jeughc verheft haer branc die wort gen*

paeit) defe £n jat van hooger hant : maer hoe die vvort bel J
^

docnuolh Diencmcteenkorcgedichtoockhiertezijng
e c

l ^
fedft! en

(
qaer het leggen van Herodotus efi sMicus ) de felve ghevvoonte by meer an

ajdts onderhouden foude zijn geweeft

.



p VRYST ER-MART.
Jüaeght van fchoone vcrvv > en van bequame leden .

Y
°mt ^aerm ^c^c tot °P ^c mart gerc(^en

:

* Qijm
, myrte > rofoiarijn > en ander edel kruyt

üat $iert de gulde koets , en ciert de jonge bruyt

.

m

q Porden op-gepronckt met hondert rofe-kranflen 3

3 billen over ftraet , en fchijnen als te danflen

:

e voer-man is gekleet in licht en jcughdigh groen

,

(Y ^oet het mocdigh vee bequame fprongen doen .

Dj

tr
.

Ctlt het fchoon caros gaen léven jonge maeghden

,

rt.

'loythaer teere jeught by rauwe gaften vvacghden

,

^
le ftroyen maeghde-palm en loofvan edel kruyt

()
e

i

er eeten van het vverek en van de jonge bruyt

.

^ (1

Cs
' n*ct en ^rae^ als °P be^tte pofen

,

°e t niet eenen keer als op geiaeyde roien

:

B b b'b b z Soo
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748 VRYSTER-MART.
Soo dat de fchoone macghtin ftaege blomtjens njt>

En dir is als het puyck van haren jongen Öjt-

Vijfmeefters vvel-geleert haer foete ftem te paren

Met fluyeen ,ofgekl^nck van alderhande fnaren,

Die fpelen op de lier , ofop een foete luy t

,

£n ftracx op die gcklanck foo kijekt de jonckheyt uy
•

Daer komt dan al het volck ontrent den wagen dringen

,

En flaet een nieti-fchier oogh op al de moye dingen

,

Maer dat hun beft bevalt , en aldcrmeeft behaeghc

,

Dat is het aerdigh beek, dat is de jonge maeght

.

Als dan het fchoon toneel is op de mart gekomen

,

En dat een groote fchaer de plaets heeft m-genoiïien >

Soo komt de roeper ftaen ontrent de jonge bruy t >

En roept met alle kracht aldus de vrijfter uyt

:

Sta bygefpvinde jeught en rappejonge lieden

,

Sta by rvviefeboonheytfouckf , en <vn>dt eens lufligh bieden $

Hier is eenfiifche roos njan niemant oyt gepluckt 5

Van niemant aengeroert > <-van niemant onderdruc^t ,

Bier is een roode mont , hier is een eerbaer <vvefen y

Hier is eenfchoonjuweel <-uan duyfènt uyt~gelefen >

Hier is een reyne zjel , hier is een jeughdigh lijf

>

Hier is <uooruwe koets een eerlickjijt-^verdrijf

,

Hier is een <~vvacker oogh 3 hier roofgelpjcke <-u*vangen >

Hier is eengeejligh hair dat herten njveet te njangen >

Hier is een edelpant dat aen een rufiigh man

Syn leven-dagen langh tot ^vreughde dienen k$n

.

Wat is eenfchoone <~vrou een pant uangrooter ^weerden *

Het is eenparadijs , een hemel opder eerden 3

Het is een oogen-troofi , het is een ftage <z>reught ,

Het is een /ïille ree , een haven njoor dejeught

.

Wat is een leelickjvvpjfeen monfter in den huyfe i

Het is eenfelfaemjfeoockj een bactyuys <van éMeduyft r



VRYSTER-MART.
te a*n haer door de troufyn leven heeft ^verplicht

,

oe fyter defontiefchijnt , noch Is hy[onder licht .

^
Us gaet de roeper aen . De jonckhey t daerentegen

°P

1 nienigh deftigh bot > als tot de koop genegen

:

n als men op het left geen beter kans en fïet

,

evvor t de jonge maeght acn die het meefte biet -

^
dan roept al het volck , Geluck en vrolick leven

°p
CC God de jonge maeght , moet God den vrijer geven 5

Q dit tot feven-mael , en voor een foet befluyt y

h fl

C ^00Pcr gee ĉ hem °P en êt ^cm by de bruyt •

SQ ^
Cx dan nae ^e kerck > en a ^ s daer *s gebeden

,

^omt de jongh-gefel nae fyn vertreck gereden :

n nae dat hy den buy t heeft in het huys gebrocht

,

Dcn^
ecV m et vermaeck dat by hem is gekocht

.

ctl0°nhcyt heeft haer recht tot in haer volle leden >

°ns aen cf ander zy een vveynigh over-treden

,

n kceren nu het oogh ontrent een rijpe maeght

£e
!
e niet ofvveynigh geeft dat aen het oogh behaeght

,

h dle Van over-langh dc landen heeft door-wandelt
er
^och

740

. jjoch ons Hollants volck op heden
c
lchrijft ons nae den eyfch een fekei

niet en handelt >

ïi {eker trou-eeval

,

p
at ick voor onfe jeught hier onder ftellen fal.

^ Vrijfter niet te fchoon , maer van gefonde leden

,

^
as veyl na 's lants gebruyek , en quam ter mart gereden»:

^
e Vrienden van de maeght die treden achter aen

,

be k°

t(tatde wagen komt daer hondert vrijers ftaen

.

^
cn cierlick uyt-geruft met hant en hals-juweelen

:

,
een kruyt ofverfche blom en dient haer tot cieraet

,

be

et
*s een goude kroon die op haer hulfel ftaet

.

kn
.

Va
Sen is vergul t daer op fy is gefeten

,

acr uyt kan het volck den ganfehen handel weten

,

B bbb b 3 De



75 o VRYSTER-MART-
De peerden zijn geciert met tuygh van enckel gout >

( Ten mïnftcn nae men fey t , en als men feker hout
.
J

_

Daer gaen ihien maeghden voor die gulde loovers ltroy

En vloeken van klinkantop al de wegen goyen

:

Al vvaer het ooge valt daer fiet men hellen glans

,

En dit fchijnt aen het volck een wonder fchoone kan
*

De voer-man heeft een rock met feven gele koorden >

Die hem fyn onderkleet en oock fyn mantel boorden > .

Syn fvveep-ftock is verguit ( het lijekt een effen-*1

En 't fnoer dat is gedraey t van fijd' en enckel g°ut
"

Drie gaender voor de koets die op trompetten blafen >

Drie zijnder even-wel die met haer trommels rafen • ^
Hier dient vry groot gefchal . maer voor een aerdi-,

Daer fpeelt een foete luyt> ofwel een {Hik Her- 00-

Da

ba

%

h
We
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: kruydéj
P

atrent een fchoone macght gcbruyckt men groene k

niet als kleyn $ieraet , en niet als vveynigh luyden

:

J^er hier vvort meerder vlijt en grooter koft gedaen

;

^
ten bruyt die leelick is , heeft veel parerens aen

.

het vvin-fieck Volck met krachté aen-gedrongen

,

ler komt de rappe jeught in haeften aen-gefprongen

>

yVanc yder fneltom ftrijt ,
begeerigh om te fien

1^.

* Vat datter vvort geveylt, en vvatter fal gefchien

.

^

ler
treet de roeper toe en geeft hem op den wagen

,

t>em vvort over-al een ftock-beurs na-gedragen

,

ftock-beurs wei gevult . die fvviert hy mettcr hant

,

jj.

tn roept al wat hy magh : Hier is dat ^weerde pant }

^* k bet edelgelt^hrü een gulden regen.

^S^aer by neder <valt de njverelt doet bewegen

ü betfeboonjuweeldat aüefinnen trecfy >

%
n

fy
n
£edMhte machtin alle landenfireckt .

k
[ * datfchoon juweel daerotn de ^vrouwen nijgen ,

^ * * bet Hefmetael daerom de mannenk%en
\

^
l6r ü dat edel tuygh ^vvaerom de koofman teyft >

\ Ky^m
°P

*l het nuolckjnet ftagefinnen peyft

.

^
k

achtbaergelt daer k al om is te {oopen s

*f
bier

3 ofoete jeught ,
koomt op de martgeloopen ,

^
€r fat dat u dient . Wie nu niet toe en taji

>

Vp,
at ls een rechten bloet of<z>W een tamme ga[i

.

vj^^n 'Vtn rut>itte <~vetW ofroode <-vVangen eten ?

% *l dat meepsgewas isinder haefi rverfleten j

1?^*** menfehoonheyt noemt rvvort anders orrhgefet
y

l^Jdoor een heete koorts > ofdoor een Hinder-bedt .

$uy(l* een k^eyngefovel, een njyeynigh kjnder-pcc{en
,

^{t njyovwven onbeqmem om herten aen te locken r

1

fiboonghy nfpom het uyijfdan <z>vijfên <vander hant
,

°e leelk\datfe nj^ort ten breecfygeen echten bant .

fis

P

CL

i

]

4
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3

T\s <vrygeen kleyn ^verdriet een aerdigh ^vvijfte trouWM t

€n alfie leelicksvvort baer noch te moeten bouwen ,

En dat oock^fonder geit . o rvvat eengrooteffijt .

Men heeft een leelic{<vvijf, en isfyn ^voordeel quijt .
(

Neemtgeit , aelwaerdigh rvolc{, en laet defchoonheyt
^en ,

^
Want hoe defakengaenfy

duert maer <z>veymgb jaren

:

En als haerglans njerfterft geitjek^betydelgras
,

Dan komt het edelgeit eenyder <wel te pas .

^
Geit

y
geit dat is defaus , de keefi <van allefaken y J

e

Het doet het maeghde-wleys aen ^vrijers lecker/maken :
'

!

Daer is maer kleyn rvermaeckpntrent een rvrouvren-^rs

Indienmer niet en njmt een op-gevolde beurs .

^
Vergtept u met teper ontrent defchoone leden

, ^
Wat <-voor haer rvvortgefeyt en zijn maer lojSe reden:

Het geit is rvafterflof, geitjekjnen <-vvertgewaer

Ghy , trout een <-vvijfomgout , en niet omgout-geel hair .

^
Waer toe juyft njyitte rvervv , en roof-gelijcke faken ? jr

f

,

6en wou kanfonder dat een man tot mader maken

:

Eenfchoon en leelickafVijfen heeftgeen onderfcheyt

,

Wanneer deguldefon haer ftralen neder leyt

.

Ha l 't is eenfchoone fansgewin te mogen rapen

Niet doorrverdrietighfweet , maerflechts om by teflapen :

Niet met eenJiageforgh te quellenfyn njerftant

,

éMaer met een jonge <-vrou te nemen metter bant
, ^

Te nemen in den arm. tfa rept u , jonge gaflen , ^
Het rWort u nu gejont om toe te mogen taften

:

Ten komt niet alle-daegh dat u te deferfiont

Komtffelen rvoor het oogh , en njaüen in den mont . ^
Nuffreeckt > en V isgedaen . Indien de vrijer* fvvijgcn > ^
En dat de jonge maeght geen man en weet te krijg

Ten prijfe nu gefeyt , foo roept hy weder uyt

:

Hoe l ifier niet een menfeh die njvileenjonge bruyt ? tffr



VRY5TER-MART.
^hemden daelders weer(al hkr een vrijer treeën

9

* dat u zijn ecnj£oorm rijers op te Wecken

:

*K°<>b honden boVen dien . weifeghter niemant 3 éMijn f

Py^ïis hier moet een hoop van rechte lubbers ^ijn .

Pp^umm ? niemant niet ? hoe I folder niemant fftretyn ?

dniernxnt
? niet een menjch ? ba dat zyn vreemde treilen

:

V* el niemant ? hoor ickjiiet ? hoe niemant ? ifetgeckj

^
^ ratte , naer ick^fie , en wil nia oen het JJ>ei\ <

°!^s
> aefoveerdigh volckj heeft niemant lu/l te trouwen ?

7 si

J er nugeen vreught bygelt en jonge vro<

W« hetftetfte tuygh datyemant hebbe

uwen ?

n magh ,
LI + J *S O 1-»

^
€t eene voor de nacht , het ander voor at n aagh ?

Ij
^ftigh Croonen bet . noch hoor ickjnemant rmfik n ,

dat alle luft tot vrijfiers [alverdwijnen .

}*Voepe dat ic{kugh y en dat het aertrijc^dttw t >

^ es
&r00ten b°°P dit (iaetgelijïkj-verkleunt.

U Yoo
g*rsfpvijgen noch . kkjnoet in vreemde palen f

*
een ander jeught en beter vrijers halen 5

daer wil niet een vifch hier bijten aen het aes ,

Ijl

n «at moer om eengril
, ofom een vijje-vaes

.

^
0fn

dtngrooten mont datfy de vrijfter laten ?

***
lyn menighmael de jonge lieden baten

.

dvvaes is ooc{het volc^l hetfchout dxtgwifie biet
,

Hl

°e
geck}s *l de jeught

ïfy
kent haer voordeel niet

.

m^^tont lippen heeft gelijc{als groote quabben ,

^fidictyntelpap
>fy kan haer niet beflabben i

^ «Ifie liefde pleeght haer k»s die is gewis j

^*nt is de haven ruym >
geenfchip enfeylter mis

.

K\
1m)s

]
en ^gebult

>
is dat de vrijers tegen ?

£v het wel begreept het vVaer u enckglfègen :

eert
y leert dat oockjeen bult n dtckjnael baten kan >

^fipus hadeen bult , enwas eengeefiigh man

:

C c c c c En

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

144 Dó



754 VRYSTER-MART.
En Crates boyen dat . ontrent gebulte leden

Dacr HJint men menighmaelde rvyoon-plaets wan de reden

}

'Die rv vtl een mymer hwys : foo dat eengwoten bult

Is dickmadmet njerjlmt en enekeigeefgevult .

éMaerfy ü bij(hr mmek^ tn hinckt ter rvveder-zjjdtn 3

Wel dat behoort een man oockynet 'vemaeck.te lijden ,

T enJalgem loopjïer zijn . en die hethuys bevvaert

Dat ts een nutte ^urou > en njan den beften aert .

Een njyijfdat njeerdigh is en[peelt met rappe koten 3

Dat heeft al menighmael een eelickjnan njerdmen

:

Menfegge nuvat men njvd 5
een buyj- wtyiffb bequaeti>>

En V is * me wijn begrijp , de befie nurouvve-naem *

M :ier
fy

is al te grofen bijfier onbefneden >

Daer hangen klompen mets ontrent haer bolle leden

:

Siet nuvat een onfoet uleefch i hoe 3 mackers 9 zijtjegeckj

Noemtghy een poufel quaet, en njtt zijn eengebreckj

Kè uvilt u 3 zjfjdy njVijs > <z>an defe reden ^wachten

,

Een lüfgtlijckeen dons hoe kpnje dat ^verachten ?

Dat bol , dat jeughdtgh ruleefh 3 dat mals en kgeftigh mei-

Dat noem ickjwelte recht een kuftn in het bet .

Vïien ifet niet bekent ? het uet dat is het leven 9

Dat kan een eerltckjrtan ntermaecken luflengeven

:

Het mtger is de doot > ofmet dt dootgelijc^

Het neyght als tot het grafen tot het dayfier rijcl^»

Laet <~vet en poujèl njokkop uwen leger brengen
,

Jn 'tgrafdaerfilmen ken en dorrefchencl^h mengen

.

Noyt had een eerlici^man een baer tijt-<verdrijf

,

Als by een jongh ^ een mals , een bol , een rvleefigh lijf

Nu ruwerom mtergefiyt ?ghy > leefe me de reden ,

èn hauyht niet oen defchors ofaen de buyte-leden

:

ëen mont , een oogh , een neus
, ofdus offoogejïelt 3

vildat isgeenfins royeert datftgh desyemant quelt .



M A

f
*ijn degronden nietdm op men dient te trotfVPtn

>

in de boefemsjchufh dat maakt bcqmme njrotfvvm i

y^ nu mannen uv?rt en acht geen fader-fyel

\

^
n
fi°je trowven ^Wilt \ en trout niet om het uel •

ffaltjes ruoor de jeught ^ en loches <voor de dwafen $

JnftH 3 een aer£gh fjert dat Qc]jt aen hmn man ^

75i

fat dat de trougeluckigh ma^n k*n

.

^ho^
€r t0t ^et rulperc^ % duyjentgoude kitooncn ,

^ert daelders bet : rvvïe koomtfigh hier ^vertoonen ?

tejfireeclger nu een njyoon ? njyïe fyomter njoor den dagh ?

% l
^n

' êY ^e &hrale Fop , en mit Coo gingh de flagh

:

^ v
^Cn vv<1gcn °P > en ^ucx het pek genomen

,

% rijfter
y naer hem docht > die foud hy wel bekomen s

J^at het by het volck in tvvi jflfèl vvort geftclt

. .ty de vriifter trout , ofwel het machtigh eelt

.

t)j
e

X

)
Uyght de ganfche ftadt > en dat met luyder kelen

,

^
ae t men op de mare het bruylofs-ceuntjen fpelen

:

^
n^e dat in de kerek dc Goden zijn gegroet

,

Vrl°
^an ^" mcn om ^cn mey °^om ^cn ro ê^hoet

,

^ at de nacht genaeckt : dan gaet de vrijer flapen ,

y
c^t oock even daer fyn voordeel uy t te rapen •

^
vant niet het eerfte kint Coo krijght hy weder geit

,

b
lc

a
' VVCrt ^cm *n ^e ^racm a^ vveder aen-getelt

•

5jc
^0opt men iuvren om , en diergelijcke (aken

J
C

.

0n ls vverc gekocht , en 't geit voor haer gekregen

^
*t tot een leclick wijfeen gierigh hert genegen

:

q"J
s Vver «-et al gevvilr, cn met een man vérfeit

{i
°m een roode mont , ofom hei machigh gdt

.

C c c c c x Dan
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75 * VRYSTER-MART-
Dan ofdie dienftigh is en nut tot echte wetten

,

Daer ftaet hem die het raeckt met aendacht op te letten •

Ghy fwijght des , fangh-Godm • want foo verheven

En vvaft aen Helicon oi op ParnafTus niet

Eyndelick tot befluyt van alIes,foo wil ic k
u noch voor-al in handen late , en een hoog-

ften bevelen een trou-bedenckinge , die foo

verre alle houwelicxfe gevallen te boven is

gaende > als het alderfuyveifte Goddelick

Wefen de menfchelicke verdorventheydt

.

Door-leeft vry trou-gcvallen van aldeiley

eeuwen en volcken met vermakelickheyt 3

overleghtfe in u felven met wijfheyt, .fteltfe

in't werek met omfichtighey t , en geniet vry

u deel daer van met vernougé : dies alles niet

tegenftaende, foo fal't al te famen eyndelick

komen uyt te loopen tot enckele ydelheyt,

jammer en verkmiinge des herten j ten zy

fake dat u gelicht en opgemerek komt te

eyndige in cut groot en onbegrijpelick trou-

verbont hier naer volgende : aoor middel

van het welck het fchepfel wort vereenight

met fynen fchepper? de gemeente met haren

bruydegom , en de ziele met haren Saligh-

maker. Laet vry Salomon op-foecken tot

fijn vermaeck alles wat fijn ooge wenfehen
magh , laet hem verkiefen menighte van m-

lantfche ende uvt-lantfche:

wijven
>J&3

dochterë , Moabitifche,
Ammon

^
domitifche, Sidonitifche e>^dochterë , Moabitilche,

Ammo
fche;

hondert by-wijven • noch iai ny
r0cp£

»

de van dien allen >
klagelijkJ^r**

>TüMltem*sl y^yt,}*»^/»" , l***

En fal ten leften tot befluyt iegb ^ G*

is eyndelick ruften luft te vinden , ^
geefs wert die elders gelocnc

; fu
vv^

befte finnen veel henê gaen, en u ilC
M

gedachte op-ftijgen, even ter» l

' ^tfcW^
zijtom voor u een gewentcn t>

efl ^
een bequame huyf-lbrge ^ bc^:0c^ r
en revft mijns oordeels niet ™»^i*<L
in't v'ordei é van fijnen vvegh v* V
genthek het eynde ende oog

{
^' Y

dat hy begonnen heeft. En
t hy beg<

dit een aifcheyt-pant we:

delicke t'famen-fprake

fen vao

Sophronifcas daer mede fvvijgende > gafaen l?hdog<imus de rec^
i fonderlinge toe-genegentbeyt : en is aen de An^er

%gffljit'met een

Thilogams j metfinder diepe bevvegingefyns herten , $f
n
ï

lickjbedanckf . Ende alfoo is met eendrachtigheyt en <vrt*n J^ ft'

eyndioht de tfemen-fpralg ^ die nietfonderfirijt en tegen^J

denckinge n/Vas begonnen

<



ramus^°phronifeus wenfcht fynen Philog
gelucken (aligheyt.

1

N 't verleggen <~van eenige mijne oude papieren
%
lieve l?hi!o-

game
%
ü my onverfiens nochjet <zn?at in de bant gevallen

,

dat kornet onbequamelick, en achte om by onfi njorige t'Ja~

jty
. mtn-fyrake , roerende den Pmf-fleen njan den Trou-ringh,

ht
^ rvyorĉ en ' J^kduerom y kennendeuwefinderlingegenegent-

l^
l^mk^cke trou-gevallen , hebbe niet willen na-laten ditje-

\ °°l^
e V. L, by defin toe te laten komen > om benevens de <-vorige

h^yc
fyft°ffe onje Nederlantfihe rvverelt medegedeelt tentverden.

l%l

tC
^my™et en bedriege ,foo meyne ic{ (fchoon het jegenWoordigh

{t ^

ntet tn u n>anfiogrooten omme/lagh als <vvel eenige <voorgaende )
k

y

Ve eVen-Wel> enma eene de bedenckelicke rvraegh-ftucfyn daer

^
6 on

fi Lant
f-g

enooten niet min aengenaemfuüen n>vefen als ee-
*n

nioorgaende. niet-te-min ickjaete het al tot uwen beleyde.

G R A F-

V W E L I C K,
O F

Leven uyten doot.

(JAnneer het jetighdigh klim een boom
heeft om-gevangen

,

Het blijft hem aen den tronck en aen de

tacken hangen

,

Oock fchoon de wortel fterft ; foo

dat fyn liefde duert

Al heeft de ganfche ftam een volle

doot befuert

.

^eeft in ouden tijt foo trouwen hert gevonden ,

Ct eenfoeten bant foo krachtigh in-gebonden

,

igr

D d d d d Dat
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Dat noyt af-valligh vvert oock in den laetften noot

,

Maer hiel fyn eerlle ftant oock midden in de doot

.

Op , op verftompte pen , vernieuwt u fwacke krac

Daer is een vreemt geval dat fpeelcin mijn gedacDten
'

reyt)

Dat moet oock by den hoop i
het dient te zijn vet

My dunckt het is te goetom niet te zijn gefeyt:

•

'K en wil noch even-wel mijn penne nictbereyden.

Om met een langh verhael u finnen om te leyden >

O Lefer weerde vrient j ick wil van ftonden aen

V feggen met een woort vvaer op de faken ftaen •

Gaurijnvan foetenaert, uytedel zaet geboren

,

Die had uyt reyne fucht een jonge maeght gekoren

Hem tot een eeuvvigh pant , en tot een echte vrou

,

Indien het aerdigh dier en haer geflachte wou .

Hy gafhem tot het vverck , hy pleeghde duyfent fake

Om aen haer teere jeught figh aengenaem te maken >

En dat en had miflchicn den joncker niet geniilt

,

Had hy om haren t'vvil niet al te veel gequift
j

De vader van de maeght was eene van de menfchen _

Die niet als machtigh goet en groote fchatten wen» 1

^

VVie rijck van have was die ftont hem wonder
ae

En hierom moeft Gaurijn al dickmael buyten ft^
0 '

Maer Sylas kreegh verlof by haer te mogen komen

,

Syn rijckdom had alree den vader in-genomen ; . .

Want die was van het geit foo bijfter grooten vn

Dat hy fyn dochter gafoock daer het niet en dient

.

Het geit is machtigh lijm , het kan te famen vougen

Oock dat met geit alleen figh niet en laet vernouge°

»

Siet , dat een jongelingh ofrijpe vrijfter eyfcht

»

En is fchier nimmermeer daer op de vader pey
•

Nu Sylas kreegh de maeght . De foetc jonge lieden

Die komen haer geluck , en hcyl , en fegen bieden •



GRAF-HO U WE LICK. ;

Maer fchoon dat al de jeught hier in vermaken hadt

,

aurijn is ganfch bedrouft , en maeckt hem uyt de ftadt

.

^
°°gh en kan niet fïen , fyn herte niet verdragen
ln eens anders erm de (betfte dingen lagen

,

le hy ter vverek kent , en boven al bemint •

n daerom is hy gram en bijlter ongefint

.

Dc
^CS a^ n iet~te~m ia de

J
ongc ^C(^en trouwen

,

Cc ft die is geraemt , de bruyloft wortgehouwen

,

e niacght die wort een vrou. een vderis verblik

Qa

a Van het goet onthacl en fbo gewenfchten tijt

.

^njn (lie treurt alleen . fyn h00p die is verloren

j^°y
t by haer te zijn die voor hem fcheen geboren

;

vvas een vrome ziel 3 hy wil een jonge vrou

0 ^
cn frnaet ofhinder doen , tot nadeel van de trou

.

S
t

^
s^m wel bekent dat fy , van reyne finnen

,

p
v^ft in haer beroep , en niet en is te winnen

:

11 Ichoon hy eenigh foet van haer genieten mocht

,

^
c^ • ( dacht hy ) luft verdwijnt gelijck een fchrale locht

,

0^
V° rt ftracx enckel leet . 'k en heb niet voor-genomen
Voor een kleynen wijl tot mijnen vvenfch te komen •

* Vvou voor alle tijt genieten hare jeught

,

1^
°ch niet in vuyl bejagh , maer in oprechte deught

.

^
vVou haer foecen aert voor al mijn leven-dagen

,

p
v°u haer wederom mijn finnen over-dragen :

^
n Ichoon my dat mifluckt , noch leef ick buyten fchult

;

^ .

aer is geen beter raet als lijden met gedult

.

ftyf

IS een khoone deught , een wonder grooten fegen >

^der in het vverek dat jonge lieden plegen .

t %Se daer een hert met alle krachten mint,

Ddddd
krachtigh overwinnen •,

0 Weder overhant een vvilligh herte vint

.

ïyj ^ > doe my de gunft dat ick mijn gulle finnen
o*1 noucjen in den toom , en krachtigh ovi

Want
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Want fonder u behulp foo ben ick buyten raet >

Vermits het ongeval mijn kracht te boven gaet.

Dit fey de jongelingh , dit riep hy menigh-vverven >

Al wat fyn hert begeert dat is te mogen fterven

:

Maer (choon men aen de doot het ganfche lichaettt

Hoe Teer dat yemant wil , noch wil het monfter
niet .

De tijt doet haren gangh. maer voor een vrolick vveie >

Soo is daer in het huys een drouve ftant gerefèn ;

Want Rhode viel te bed > en naer een korten ftont >

Soo wil ( gelijck het fcheen ) haer acflem uyten monc
•

De meefters zijn verbaeft , de kunft is Tonder krachten >

Soo datter niet een menfeh haer leet en kan verfachten
•

Hier baet geen diere (alf, geen dranck ofmachtigt1

Sy blies ( als yder meent) haer jeughdigh leven uyt-

Daer treurt de ganfche ftadt , en alle menfehen klagen

Dat foo een jonge vrou ter neder i$ geflagen

,

En datter niet een kint ontren t Jen heert en fpeelc

Die aen de vader toont fy ns moeders aerdigh beeft •

Maer hoe kan dt'öëfgeklagn een trcurigh herte laven

.

De bare vvert bereyt , de jonge vrou begraven

.

Gaurijn die tot haer feeft lïgh niet beseven vvou >

Begaf hem nu ter tijt te midden in den rou

.

Hy fagh de fwarte baer , met grooten druck bevangen >

Hy fagh het droevigh hjck , met tranen op de wangen >

Hy ley t het in de kerek tot aen het open eraf, j
Daer hy , maer Dinnens monts , haer duy fent lucnc^' o

Doch hem quam even doen in fynen geeft: gefchoten*

Dat hy noy t leffcen kus van hner en had genoten

,

Dat hy ontrent de feeft van haer geen af-fcheyt nam >

Vermits het doen ter tijt haer niet gelegen qinm .

Hier op foo fprack hy dus ; Heb ick haer in het leven ^
Noyt vreughde mogen doen ; noyt kus vermocht te gev 0
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oo moet dc bleecke doot my geven in het graf,

lek

atm^ ^aer ôece
j
eug^c voor defen noyt en gaf

.

K>,

Vyü haer defen nacht in ftike eaen befoecl

761

uacr aeien nacnt in ïcnce gaen befoecken
in een vrolick bed , maer in haer droeve doecken

.

^
et Gil een vreughde zijn in dit mijn ongeval

^
ls

*ck , fchoon na de doot , haer leden raken fal

:

^

s lck haer kouden mont oock daer fal mogen kuflen

,

e

^
vijl ick aen haer jeught noyt brant en mochte bluffen

;

jfefiet wat liefde derft . hy fpreeckt den kofter aen

,

^ bid dat hy het grafwil open laten ftaen

;

^tf
I

^eni noc^ ccn_mac ' > en gecft nem twintigh kroonen

;

°°ft hem naderhant met hooger gunft te loonen

.

e kofter is verblijt, vermits noyt eenighgraf

Het

111 VCC^ vool^ce 's bracht oflbo veel winfte gaf.
V

|

VaS ontrent ^en lW ^at a^e menfehen fvvegen

,

a
* hetlaftbaer vee in ftilte was gelegen

,

Z*1 al het nacfte bofch genoot de foete ruft

;

b aürijn gelijcke-vvel en had geen flapens luft

.

0^
aet uy t fyn vertreck met twee vertroude knechten 3

.
ltl den ftillen nacht fyn voorftel uyt te rechten

;

Rafhem in de kerek daer hy den kofter vont

,

Het

1C ^UCX t0t ^nen kerey t en veerdigh ftönt

.

£e
j.£

rafvvas van albaft ganfeh cierlick op-getogen

,

^Jck als voor een prins ofluyden van vermogen

;

^
a
ft ftonden beelden op , en ander kunftigh vverek ,

q
t

!.
c Was van ouden tijt een cierfel in de kerek

.

^ .

ri
J& tradt in den kuyl , en liet dc kift ontfluyten

,

^
s die open vvas , foo gingh de kofter buyten

.

. °en ftont hy wat verftelt > al is hy bij fter koen

,

a
y Gagh haer bleecken mont , onfeker wat te doen .

^ } a 's de jongelingh het lichaem fou genaken

,

ai hy metter hant haer boefem quam te raken

,

Ddddd 3

I

Soo
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Soö vvcrt hy van den fchrick gcvvcldigh om-gevocrt

Hy voclcer cenigh dingij dat hem van binnen roerc i

Hy voelt een flaeu geklop , onfeker van de reden

,

Hy geeft hem wederom ontrent haer teere leden

,

Hy taft haer aen de borft juyft daer het herte lagh

,

En voelt ter flincker-hant een kleynen ader-flagh ;

Hy voeltet ander-mael
, hy voelt een ader leven ,

Hy voelt haer bange ziel fïgh op en neder geven,

By wijlen met verlies , dan weder met gewin ,

Doch hoe het vvefen mocht , hy vonter leven in

.

Soo haeft hy dit vernam
, hy laet fyn dienaers komen

En heeft de jonge vrou in ftilheyt op-genomen

,

En in fyn huys gebracht
; verblijt tot aen de ziel

,

Dat hem foo weerden pant aldus in handen viel

.



G R A F-H OUWELICK. 7*3

!gingh de jongelingh fyn moeder openbaren

,

metter tijt gegaen tot in de t'feftigh jaren

,

Een wijfvan goet beleyt , en die op vaften gront

^etinnigh vrou-geheym in volle daet verftont

.

7 viel ftracx aen het vverck , en uy t een diep erbermen
00 namfe machtigh fap en wortels die vervvermen

,

nbloemen van camil , en ander heylfaem kruy t

,

Ên jough de koude fucht door heete dampen uyt

.

™ccfna rechten eyfch ,
fy ftreeck haer teere leden

,

haer meniehmael van boven tot beneden

:

s
y brachter vorder by al wat de krachten fterckt

,

Wat uyt eygen aert ontrent de moeder werckt.

'Vals de vrou bequam , en kreegh haer volle finnen,

^ft fy niet vvaerfe was , ofvvatfe fou beginnen

,

% flough haer oogen om j doch waer oyt Rhode keeck ,

Niet dat haer mans gcfin of haer vertreck geleeck

<

( fey de goede ziel ) hoe ben ick hiergekomen ?

heeft my door gevvelt of liften wech-genomen ?

K en weet niet wat ick fie , ofwaer ick heden ben ,

P

Vermits hier niemant koomt die ick van aenficht ken .

?kgh my , witje zijt , watmy is wedervaren

,

^Öact een gunftigh oogh ontrent mijn teere jaren j

H ben een jonge vrou , noch onlanghs eerft getrout,

j,
% lieve > fegh een reys wie my gevangen hout

.

^ ick met toover-kunft in dit vertreck getogen

,

fben ick over zee of door de lucht gevlogen

,

Ofhad een boofen geeft op my foo grooten macht

,

> bat ick benwech-geruckt , en hier in huys gebracht l

'

% dat het vvefen magh , fegh my de ware reden

,

Wom mijn weerde man dit onheyl heeft geleden ;

Eurika gaf haer moet , en ftelde voor gewis

bat fy door goet beleyt aldaer gekomen is..

Noch
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7*4 GRAF-HOUW ELICK.
Noch was het niet genoegh , fy wil noch vorder weten

Wie dat haer huyf-vvaert is , en waer
fy

is gefeten

.

Daer wort Gaurijn gehaeit . de foete jongelingh

Die vint figh daer ontrent , en fey t haer alle dingh •

Als Rhode du verhael naer ey fch gingh overwegen >

Soo heeftfc wederom een nieuwen angft gekregen j

Sy dacht hoe (eer Gaurijn haer eertij ts had bemint

,

En wat de liefde doet vvanneerfe kanlTe vint

.

Hy die een doode vrou quam in het grafgenaken >

Wat (ai hy ( nufe leeft ) met haer niet willen maken ?

Siet > is de katte graegh en lecktfhet bloote fpit

,

T gebraet is felden vry indienfer nevens fit

.

Wat doet de jonge vrou ? fy gaet op hem begeren >

En doet hem boven dat voor God met eede fweren

Dat hy fal eerbaer zijn in dit haer ongeval

,

En datf aen hare jeught geen hinder lijden fal

.

Gaurij n van over-langh ( hoe-wel tot haer genegen )

Had al te reynen hert om vuylen luft te plegen

;

Hy fvveert al datfejml , en fey t haer boven dien

Dat fy haer weerden man wel haeft fal mogen fien *

Eurika boven dat verklaert haer menigh-vverven

Dat fy veel liever had een quaden doot te fterven >

Als datfe lijden fou dat lift of flim bejagh

Haer eenigh hinder doen , ofeere krencken magh •

Eurika bleeffer by , en fliep in hare.kamer

,

Dat maeckt haer aen het lijfen aen den geeft beqnanief

Tot ruft en foeten flaep ; en in een korten ftont

De fiecktc was gedaen , en Rhode wert gefont-

Want , na de jongelingh haer kuyfhey t had gefvvoren
i

Bequam de jonge vrou , als op een nieu geboren

:

Doch alfle wederom het hüys betreden kan

,

Soo treckt haer ganfche ziel tot haren echten m*n

:
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^

Va« Gaurijn te voet , en ftprt bedroufde tranen

,

P°°ght hem door gefmeeck en reden aen te manen

,

at ly nu wederom en op dien eygen dagh

1

°0r fyn getrou behulp haer man genaken magh .

)|,
ItVv^t Gaurijn begint, hy doet haer tabbacrts maken
eyd in itofen vorm haer eerfte dracht genaken

;

V dan te rechter tijr gekicet in dit gevvaet

,

e]ijckt een jonge bruy t die in haer kamer gaet

.

j^.

riJ^ beleyt het ftuck . hy noot verfcheyde gaften

,

a l op haren dagh en op haer uyre paften

:

J
man van Rhode felfs , noch droufvan hare doot

,

^0rt mede daer verfocht en totte feeft genoot .

ti l * *
*

0e

1

' e * s 21
)
n gefet , en al de vrienden faten

,

£
^ zijn gevult

3
en al de gaften aten

5

0 na den derden dronck was over-hant gegaen >

k[\
°° v *ngh de foete weert aldus fyn reden aen

:

Dj
e

n ^ eeL'en y met verlof y ick moet een fike vragen

,

^°nlangs is gebeurt en juyft in onfe dagen

;

^
bid c|e fegh een rey S hIer u bedencken van

,

^
cjj

tlec^:er had cen knecht een ruymen tijt befeten y

* nad nieerendeel aen {ynen difch gegeten

,

om fyn trouwen dienft , ofom fyn kloucke jeught

,

b
e

C dat ick beter acht ) om fyn befette deught

.

^ei°
e

i
onge^ng^ > geüjck het kan gebeuren

,

^
riJght eèn fvvare quael > en al fyn geeften treuren :

^
c
üieefter pleeghde raet door feker medelijn

,

bj
es

a
.

cral fyn wetenfchap is fvvacker als de pijn

.

1$^ ?
s het flim gebreck ligh niet en liet genefen

,

es heeren geeft een vreemde luym gercfen
;

76$

^
vant fiec, hy gaffet op , om dit het quajick gingt
n tec den jonghman uyt gelijck een vondelirigh

.

h,

uytgelijc

E e e e e Hy
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766 GRAF-HOUWELICK-
Hy doet hem buy tens huys , en hout hem als verbeen

,

En hem en mocht geen deught ofgoede dienften baten

-Siethoede wereltgaet lindrucken tegenfpoet

Bevint men menighmael dat vriemfchap wijeken

Maer een die met verdriet dit onheyl fagh gefchieden >

Die nam den krancken op en liet hem gunfte bieden

:

Ontfingh hem in fyn huys , bewees hem goet ontn

En door fyn ihge forgh genas de boofe quael.

Nu koomt den ouden heer > en drijft met (lijve kaken

Dat niemant van den knecht figh meefter heeft tem& 9

Als hy die hem befit , en niet die hem genas

,

Vermits hy voor de quael , alf-kacks , fyn eyg^n W^s
*

Maer die met deerenis was over hem ontfteken

,

Die kanter tegen aen met hevigh tegen-fpreken

.

Siet daer een hart gedingh , en vry een heet gefchil >

Dat ftaegh al verdergaen en hooger rijfen vvil

.

Nu vrienden
, fegh een reys ( ghy worter toe gebeden J

Wie heefc het befte recht en wie de meefte reden >

Hy die de knecht verwierp en uyc den huyfe ftieC >

Ofdie hem gunfte boot en trooft in fyn verdriet l

Hier mede fvveegh Gaurijn : en al de foete gaften

Die gingen al het ttuck wat naerder onder-taften :

Doch Sylas boven al die was hier vierigh in

,

En fprack het vonnis uyc als mee geftoorden fin •

Hoe ! feyt de goede man , dit gaept gelijck een oven

is hy weert dat hy den jong.

Al die aen tafel zijn , ofin de kamer ftonden

,

Die hebben al gelijck het oordeel goet gevonden

.

Hier over fprack Gaurijn : Onthout dit alcemael /

Die heden u vertoont op defe ruyme zael . ^rrf



NS
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$00?'
1S ^et 00r<^ee^ goet van f°° vce^ vvijfc menfchen

,

° heb ick heden felfs al wat ick konde vvenfchen

.

^
ler mede fvveegh hy ftil en bleefeen vveynigh ftaen

,

k n het
j daer is een deur in haeften op-gedaen

,

^
er uyt quam Rhode voort , geciert aen alle kanten

,

peerels
, edel gout , en helle diamanten

,

*et blcyck in hare vervv , gelijck een fiecke plagh

,

Haer fchoonder als een roos haer vvefen toonen magh

.

l(
c

f
Tna,n Vernam haer eerft ;

want hem was piaets gegeven
öt over dit vertreck . fyn hert begon te beven

,

j|

n ganfchc lichaem fchud, gelijck een fpichtigh riet,

Sy &
Vvecc nlet vvatter koomt ofwat iyn ooge liet

.

^eenfoecenlagh , en quam tot hem genaken

,

^
«yen yvil van haer hem geenfins laeten raken

,

vliet dat hy bemint . Maer als de vrouwe fprack

,

% L°
en Vvaft dat hem het fvveet uyt al de leden brack

.

,

ent haer foete nel , hy kent haer geeftigh vvefen

,

^tdathyvvel eer ten vollen had geprcfen

:

^^cr hoefe naerder quam > en hcefe meer geieeck

,

°c dat hy meer verfchrack en van haer verder vveeck

.

0
^

^tem Gaurtjn ter baen, en hy begon te fpreken

:

/las Weerde vrient , voor u dient niet geweken >

>^§ht afu bleecken angft en dempt u fvvaren rou
j

^ 1
,

^aer uytc doot , en uyt het grafgetogen

,

j

^b haer wel gedaen met alle mijn vermogen

,

^ heb aen haer befteet al wat de kunft bedacht ,

^ h
^3Cr vve^crom *n öocc^cn ^ant gebracht •

hj
0

e^be boven dien ( God fal het my betuygen )
jt* door ongure luft mijn herte laeten buygen :

komt uyt mijn vertreck foo reyn gelijckfe was

,

er lck haer mede nam en hare quael genas

.

E e e «e e z En
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768 GRAF-HO UWELICK.
En fchoon al heb ick recht , oock naer u eygen feggen 9

Om my in haren fchoot ofnevens haer te leggen

Ghy dan noch 3 lieve vrient , houw daer u eygen p^nt ?

En guntfe wederom u trouwe rechter-hant

.

Het is u echte deel van God u toe-gefchreven

,

Die u met vrienden raet haer vader heeft gegeven

:

Ick laet haer uwe zijn > al heb ick haer bemint \

Tot yemant anders goet en was ick noyt gefint

.

Het fchandigh overfpel en alle flimme gangen

,

Die haet ick vander jeught > gelijck vernijnde (langen >

Siet hier dan u gemael , gaef> fuyver >
ongefchent >

En dat weet even God die hert en nieren kent

.

De man die ftont verdvvelmt , hy kon hem niet bevvcg

Hy toont hem tot de vrou in geenen deel genegen >

Hy voelc niet dat hy taft:
, gelooft niet dat hy (iet >

Schoon hem fyn eygen wijfhaer roode lippen biet »

Gaurijn tot enckel jock en foete vreught geboren

,

Die had tot dit vertoogh het avontmael gekoren , u /

En 't was fchier mfdder-nacht eer 't fpel dus verre J?
fl

r>

Dies fcheen het des te meer een wonder felfaem

Het maeckt een grooten angft ontrent verbaefde lied^n >

Wanneer men inder nacht yet fclfaems fietgefchied^
11 9

Het duyftcr baerc eenkhrick , en ifler eenigh licht

Oock dat geefc cven-fèlfs een tvvijfFcl aen 't geficht
-

Ach , wat een fclüem ftuck ! hoe kanfe weder leven

Die ick heb doot gdien , en aen het graf gegeven ?

Hoe komt my defe vrou hoe komtfe nu geiont

,

Die laetft haer ziele blies uyt haren blcycken m° nt

Gewis het moet een fpoock , het moet een nicker vvei

Die y uyt een naere kuylofuyt hetgrafgcrefen, ,

(
,

Ons hier de geeft verley t > ons hier het oogh beding

Ten is van heden niet dat hel en duyvel licght , pLis



graf-houwelick.

was

^Vn ^
C Illan cn ^u^ c 3 ^n 00ê^ ls onbevvogen >

^peft van angfl; vervoert , en buyten hem getogen

:

y vvas als Belzazar als hy een menfchen hant •

^
agh 1weven Tonder menfch , en fchrijven aen de want

,

jL ,

r a *s Gaurijn ontfloot de gronden defer faken

,

^
at oock vreemden felfs bier in ten beften fpraken

,

*
rat Sylas naerder toe en heeft de vrou gekuft

,

^Qch
ts a ^s ecn ^e dweept

j
en n *ct uyz rec^te lö^fc -

S0q
Vv°rt hem even-wel geluck hier op gedroncken

,

/*at mecft yder een door blijdfchap is befchoncken

:

^
acr Sylas onder-dies , al dronck hy menigh glas

,

^ree
b^ meerder vreugt , maer bleefgelijck hy

^ e^en is het volck in foete vreught gefcheyden >

^
S^gh de jonge vrou en haren man geleyden,
otm fyn cygca huys ; en tot een foet befluyc

^
v ert Rhode daer gegroet gelijck een nieuwe bruyt •

k^^ 1 ^0ct ^areu ^Q°P > ^et kQht quam op-gerefen >

p

r Sylas even-wel behtelt een feifiem vvefen

:

y
11 eeï de derde fon ontfloot den dageraet

,

v

Crncemt men ^ac ^c man allencxep henen gaet.

cen ^asc ^orts ^em vvcy^en ^oor ^e l^en >

^
Is geduerigh bangh onfeker van de reden

:

y
C kefte medecijn die ftonter in verftelt,

k er^its hy niet en weet wat önheyl Sylas quelt

.

^ i

a

[

s de man vernam dat hy begon te fterven >

acht wie dat fyn goet naer hem fou moeten er

769

. erven

ftiert hy om Gaunjn 5 en als die voor hem ftont

k .
fprack hy met een fucht en u yt een blevcken ny t een bleycken mont

:

^Q geminde vrient > mijn Rhode was verloren

.

ls door u behulp als op een nieu geboren

:

tooght haer uytet graf , jae midden uyte doot

;

lCs fchenck ick mijn gemael u tot een bed-genoot.

E e e e e 3 Ont-
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77* GRAF-HOUWELICK.
Ontfanght het edel pant u toe een grooten fegen

,

Ghy hebt haer liefgehadt , eer ickfe kon bewegen :

Doch mits haer naefte bloet alleen op rijekdom figh *

Soo vvert mijn huys vereert met haren bruylof-dag"
*

lek hebbe defe vreught een kleyne wijl genoten

,

Daer van het minfte deel my niet en heeft verdroten >

Ghy zijt haer beter weert als ick ofmijns gelijck

,

Al had ick even-felfs een machtigh koninghrijck *

Ick hadde noch een tijt met haer gevvenfcht te leven >

Maer God , naer ick bemerek
3
die heeft u haer gegeven

•

Voor my , eylaes ! ick fterf, en ben ai op de reys >

En gae noch defe nacht de vvegh van alle vleys

.

Maer op dat ghy voortaen niet meer en fout ontberen

Een vrou , die uwen geeft na defen fel begeren

,

Soo laet ick u alleen > nadien ick heden fterf

,

Mijn huyfraet
, mijn cafteel , en al mijns vaders erf-

Ick prijs u eerbaer hert 3 u deught en reyne zeden

,

Dat van u mijn gemael geen fchand' en heeft geleden

;

Want fchoon ghy haer befaet en had in uwe macht*

Ghy hebtfè my bevvaerc , en fuyver t'huys gebracht-

Dat houd' ick voor gewis , en wil het nu beloonen \

Ghy y wilt haer na mijn doot u gunft en liefde toonen >

Neemt haer tot u behulp > en weeft haer bed-gefel ,

Bemintfe, foojeplaght, en vacrt voor ecuvvighWcl '

Hy laet van ftonden aen een rappen fchnj ver konien >

Die heefc fyn leften wil in haeften op-genomen

:

Hy rieper Rhode by , en nam haer rechter-hant >

En gaf haer aen Gaurijn , als tot een eeuvvigh pant '

De vrou , hoe-wel bedroufc , die lietet foo gefchieden >

Te meer om dat het felfs haer naefte magen rieden

.

Nu Sylasis vernought- maer eer hy nochbefluyc*

Soo vvenfcht hy veel gelucx en fegen aen de bruyt •
. ^

Ml
f
Pr0

K
Ü

1*

KI

s

i



RAF - H. OUWELICK.
^

r mede liet hy af van alle vverelts faken

,

A1

V0L1
'
°0C^ CCr^ COt ^ncn Goc

* Scna^cn

:

yvat het lichaem raeckt , al wat het aerdtfe goet

\\

a Vlnt na defen tij t geen plaets in fyn gemoet

:

£n
,

rie
P to

ï fynen God tot dat hy fprake leyde

,

^ de moede ziel haer van het lichaem fchei

771

hoorde fyn gebedt foo langh hy fuchten kon
:

n to t de bleecke doot het leven overwon

.

heydc

Siou „
e

> weerde Philogame, datghy

£ he c f§
val Selefen hebbende fult oordee-

lt
, 0

r
V(

r
uyte ltaliaenfche fchrijvers ont-

t e|
ckiclr

lmmers na-gevolg nt »
te wcfen

2 eeïi lfï L
I

?
let ai en vvil ontkennen . Maer

tSver
C fcIve alsonwaerfchijnelick

Hen 1

WeiKn,en kan ick niet on-weder-

SWmV 11 %ge tot dien evnde , dat

& 1 °Qck £
en tijden ghdijeke en mif-

T n van ^
aclui

^cr cn gtvoehtker exem-

[Hvv c ,

e 8eIegetith( ,t konnéuvt-bren-

? i daer
1S ^ct êene WN hicr vei hielt heb-

P *3 v
n

A
Ick V ' L - in ' c korte een ftael'

^lüft 1Icn? miflehien ofuwepen-

V^en
°cht kri'Sen dacr °P breeder te

jNooc?
1 fulcx

> dat onlancxalsde goede

t
^cU^^HoIlant

(
gelijck ghy weet

)

met de befmetteGeke fieck-

k?fcU
j1

Was befoeckende, onder ande-

lf^0eT
l? m Zuvt-hollant (foo men my

^Nen .

Ve*aen
)
van de felve is ontfteken

Li^nd* * en "*het felve feker huyfgefin ,

O^Uck 1 ~~ ^^er niemant over en Dieerais

iJ^cj; ^ voorfz. jong paervolex: zijnde

Aer];
rl5f

vrouvve &\ïs mettc evgen q 11*-

V^n£ Q£ door het geheel dorp foo heet

iif^n e f

U
-

c tvvee onlangs getroude jonghe

Qe
VnirTL

n
?edienft.boden . In voueendat

../^kTV^^vooifz.fiecktc zijn wech-

\ÜHicl l°° datter niemant over en bleefals

?en alledefclvs dienft-boden

gingh , vont goet de krariic-

^aten onder het beleytvan een

Uy
s

' en hem te begeven op feker buy-

C^r
j0

een goet ftuck weeghs van daer.

ij' die
i^elinghinhet felve dorp wonen-

(^%ge ^ v°orfz. jonge vrouwe u>c fon-
'0^°

c

>

e
^^enegenthevt onder andere mede
Vergcefs ) tén houvvelicke hadde

verfocht, verltaen hebbende hoe dat het met
het voorfz. jongh vrou-menfeh was gelegen,

liet hem dickmael dacr ontrent vinden, om
te weten wat van de felve foude geworden

:

en op een tijt ontrent den avont vindende de

deure van't voorfz. huys open , en hooiende

de krancke vrouwe feer deerlick kermen, en

in foo feilen brant om drincken roepen , fon-

derdat haer ycmant antwoorde oftegherief-

de • nam de vrymoedigheytbinné te treden

:

en niemant bvderhant vindende , gingh tot

inde kamer daer de felve deck was leggende:

én daer mede niemant fiende, oock geen gc-

legentheyt wetende om haer aen drincken te

helpen , vraeghde aen de felve offe niet goet

en foude konnen vinden ( nademael fy van

een yder fcheen verlaten te wefen ) dat hyfe

brengé foude ter plaetfe daerfe beter gedient

en van alles gerieft foude werdé t Het welck
by haer , na eé heufche weygeiinge , toege-
ftaen zijnde , is de felve by dé jongelingh op-
genomen , cn met fynen mantel ofte vet an-

ders gedeckt , foo hy beft konde van 'daer 111

fyn eyghen wooninge met behulp van fynen
v

dienaer ghedragen : daer hy de felve foo wel
ende gheluckelick dede onthalen , datfe niet

lange daer na tot hare volle gefontheyt wert
gebracht. Defchrobfter die hier of daer in

de gebuerte haer met pratëof vet anders had-
de vergeten , eyndelick weder-gekeert , en
de kranke vrouwe nergens in huvs vinden-
de , oordeelde dat de felve uyt licht-hoof-
digheyt

, veroorfaeckt door het geweldigh
vier,uyten huyfe geloopen en ergens ver-

droncken ofte anderfins verongeluckt moe-
fte wefen: en liet daerom verluydé datfe was
overleden • en doende een doót : kifte aldaer

brengé, liet de felve, met fteen of eenige an-

dere (ware ftoife gevult wefende , teraerden

dragen fonderüjck-gevolgh , als men in foo-

dani-
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771 G B> A ï - H O V VV E L I C K"
/ ttM]t^0

danigen (leekte wel gewoon is te doen . De
voorfz. vrouwe gefont zijnde gheworden 5

vant hem de jongelingh ifl menigerley be-

kommerlicke gedachten ontrent dit werek
j

haer te benoude oordeelde hv van fwaer be-

denckë,en vanforgelicke uyt-komfte te we-
fen : en haer wederom haren man toe te laten

komé,en konde hy van fyn gemoet niet ver-

werven . Maer (iet | dit werek aldus ftaende,

en hy met defe gedachten op het uyrerfte

fvvanger wefende,quammer juyft in het doi p
een onverwachte tijdinge j die hem van alle

bekom meringe verlofie •, want hem wertfe-

kerlick gheboodfehapt dat de man van de

voorfz. jonge vrou van de haefhge fieckte

niet alleenlick geraecktj maer dien voorle-

den nacht overleden was . Waer door de

voorfz. jonge vrouwe m haer v
i> ^^

zijnde, en los wefende vaiute w ^ ^
man-, al-vorens ae-nden ove";"

eVcn^\
hoorlicken treur-tijt en touw? Pb ^
bende , liet haer bewegen ( ioo u

3 ^
devoorfz.toe.genegentheyt,ai^ c^r

-

van rechte danckbaerheyt
)om cvë ^

den aen de gene die haerBJf^ de &\
man hadde bemint , ten tijde

:

ny ^ &p

niet met allen eygens en hadde - ^
konelick een hedens-daegh

enc b
lle

ie«J0

nnTcde welcke (indienfe m na»,

met een foete penne naereylcn • ten foU
fl

re verhandelt )
mijns oordeels

,

£ eV3«

hebbétewijckcnde.bcdcnrt^V
Ien van de vorige eeuwen .

V ae
bcfl

Philogame , en hout my voor <w

e.ganfchtoe^ncf
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De twee fullen een vleefch zijn, defe

verborgentheyt is groot, maer ick

legge in Chriftus ende dt Kefèke.

fffö

i óóo
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A E N

N N A CAT S,

Huyfvrouvve van den Heervan VVmhout

.

A E N

UlSABETH CATS,
Huyf'vrouwe van den Heer vanWiclfdorj> .

leve Dochters , weerde pan-

den ,
fegens van mijn bed-

de > vruchten van mijn Jic-

haem , foete gedenck-teyc-

kenen van mijn houwelic-

fen tijt, dierbare overblijf-

!?s van mijn vorigh leven
,
aengename aflet-

's van mijn bloeyende jeught , en yeghen-

Nordelick purpere rofèn onder mijn grijiè

bekhof- bloemen , en jeughdighe kroonen
Vau mijn dorren ouderdom ; lek vinde goct

?
en u- lieden beyde het lefte, en verre het
efte 3 deel van mijnen Trou-rhigb toe te ey-

Benen. Indien ghy te defer ure noch waert
lt) Uwe maeghdelicke vryheyt , en door de

fel

trou- I



trouwe aen niemant verbonden ,
foo had

ick , miffchien niet fonder redenen, u toem°

gen fchrij ven eenige van de eerfie deelen vafl V

dit yegenwoordigh werck, als nae die ^

gentheyt u beter hebbende konnen diene
jj

tot achter -raet in verfcheyde voor- vallen*^

faken. Maer nadien het den goeden G°

belieft heeft u lieden beyde, niet alleenIicK
^

roepen tot het gefelligh leven van den e<#'

ten ftaet , maer oock de vruchten daer
^

goedertierlicken te laten genieten : en datgj
1/

dien-volgens in het innerfte geheyrn van ^
werck beyde zijt getreden , en daerom de

gen van dage te dage meer en meer dient

.

openen om van dit tijdelick houwelick »

*J

de doot ontbint , uyt te fien tot een and

dat eeuwigh-duerende is $ foo heeftetmy%°
' . \

gedacht, dit (/eefïe!kl^IIouvvelk{( foo als ick
jj

h

fèlve door mijn fwacke penne hebbe af-g"

beek) u lieden beyde op te dragen , ^s cC

fonderlingh kleynood , in figh felven , en

fins van mijnent wegen : het welcke alle ücl1

melicke dingen foo verre in weerde te boV
e

,

gaet, als de ziele het lichaem , en denhe^
het aertrijck is overtreffende; nadien
niet alleenlick is begrepen de volmaeckthy

£

van alle houweJicken , maer oock van al^



^
n smenfchen heite vernugen kan geven .

J*et welcke by my meer-malen met ernft o-
crwogcn zijnde , foo heb ick eyndelick , door
^es fonderlinghe ghenade , in dufdaniger

JJte tot mijn ziele nu en dan beginnen te

wkcn: '

T^ s ecnmael
, mijn vernuf, 't is langh-genough gefchreven

Van datter omme-gaet ontrent het echte leven

,

y
an een jongelingh , van dat een rijpe maeght,

Hie

a
,

n ^at een moeder felfs in haren boefem draeght

.

0^
nt nu ander vverck ter hant te zijngenomen

,

eenmael uy t den draey van dit gewoel te komen '

t
^Jn jonckheyt is gevveeft , die had eens haren tijt,

t)i
e

VVas gelijck een poft die veerdigh henen rijt,

^cTr
edCn nieC Cn is Se^ck net eertijcs was

. ( fcn

,

D
ae

'^hoon de jeught verdwijnt , daer koomt eé ander vve-
^oomt een nieuwen tijt , tot onfen trooft

, gerefen

,

^ koomt een foeter vrcught , een aengenamer luft

,

ky
CnWen voor de ziel , een vvoon-plaets van de ruft

.

^ef
lC CCns nee^ ge^yc » Wort rvrucbtbaer opder mden ,

^ noch een echte bont , en dat van hooger vvaerden

£
s Vet vvaer op de jeught met al de finnen bout

,

Hi^
3 na der menfchen aert , een liefgefelfchap trout :

^fcfj

a Vcrlanght mijn hert , hier wortet toe gedreven

,

j^ept uytditgepeys gelijck een ander leven

;

^
voel dat mijn gemoet , als uyt een dorre borft

,

1 van der aerden fcheyt , en na den hemel dorft

:

* 3 Ick
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Ick voel dat mijn gemoet nu vvenfcht te zijn ontbond*

Van die ellendigh vieefch , een fmiffe van de funden

,

Een winckei van verdriet : ick-voel dat mijn gemo
e

Niet als van hemels-broot en vvenfcht te zijn gevoec-

Dies (choon de lieve God my wou de keufe geven >

Oock van mijn beften tijc en al mijn vorigh leven

,

En dat ick kiefen mocht van al mijn jaren een ,

Voorvvaer ick danckte God , en ick en nammer g
eC

Een die het vvoefte meir , en fyn vervvoede baren,

Heeft met een fvvacken boot ten lellen om-gevaren

,

Tot hy nu lant ontdeckt , of (iet een ftille ree >

Wat fou die wederom gaen fvveven op de zee i

VVaer i(Ter oy t vermaeck in dit verdrietigh leven ?

Wat iflet altemael dat vieefch en vverelt geven ?
t
.

VVy zijngelijck een menfch die uyteen venfterk1
)

Doch naer een korte wijl in haeft tc.ruggc vvijck* - ^
Schoon dat hy wonder fagh ,

gelijck het heeft gefch^
n

^

Het is van ftonden aen
,
gelijck een roock , verdvve

nell#

Hem blijft niet anders by als flechts een ydel b&y
£t

,

Dat hem , gelijck een droom , ontrent de (innen lp

Komt ons een foeten dagh , hy kan nieclange duercn>

Men (al de korte vrenght met enckel leet befueren \

En als men overdenckt al datter was ge(chiet

,

Dan iflet maer een fchitti , en min als enckel niet •

Wat heb ick menighmael , wat heb ick drouve nacn

Als ick mijn geeft verteer in diepe na-gedachten

!

Ofals ick in het bed mij n eygen rechter ben ,
f

En fchrijfoock even daer mijn vonnis (onder p
en -

Hoe dickmael neem ick voor yet na te fullen laten*

Dat* als ick cenfaem ben , mijn ftille (innen haten •

Maer eer de gulde fon befluytden naeften daghj

Soo gaeteï menighmael gelijck het eerüjts plngh*



Da ?
Ct>^oon l& ftet wcnfchj en kan ick niet volbrengen,

^

r ^omt
y 'k en weet niet wat , hier onder figh vermengen

.

let vvat een vreemt gewoel , en wat een felfaem vverck

!

D;
t

vVort het lichaem fvvack , het vleefch is efter fterck

.

j^
ranght mijn droeven geeft , en al mijn finnen beven

,

^venfch een ralTche doot , of wel een beter leven

.

God
, verloft mijn ziel van dit ellendigh lijf

;

ve

Vat maeck ick in het vleefch , indien ick fondigh blijfi

j\j

niCut dit ydel hert , dat ick magh laten varen
*K my lief-tal was in mij n onvvijfe jaren :

q
1^ vvat ick heb , en vvat ick heden ben ,

ƒ "at ick geen vermaeck , als u alleen , en ken

.

;0

cn ^ijn (innen kracht , om aen te mogen fchouvven
^od den menfche vrijt , en hoe de zielen trouwen ;

^
atls een reyn vermaeck , dat noyt en wort verftaen

,

Vy ^ het fondigh vleefch fal vvefen uyt-gedaen

.

^
nt t vvijl ick hier voortaen geen bruylof heb te wachten

,

s

at
geen acrtfche vreught meer fpeelt in mijn gedachten

,

vvenfch ick maer alleen den grooten bruylofs-dagh

,

le noy t een menfch begreep , ofmenfchen oogh en ïagh

Vr
,

ot befluy t , weerde Dochters , de God des

L. es ^geve u vrede onderden anderen, vre-

^uy%e^ n;> en Dinn^n u felven : en eyn-

de

Ickdien oneyndelicken vrede , die alle vre-

(|e
?n Vreughde verre te boven gaet $ beftaen -

tyj^die groote Verborgentheyt , in dat eeu-

V^'^uerende houwelick hier voren seroert.
^Cwel.

*
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I. C A T S

LOFSANGH
op het

Geestelick
H O V VV E L I C K.

VAN

GODES S O 0 N.

tent oiren , Hollandts volck

.

ftuck dat vvy beginnen

Het

Is weert om in te gaen tot uwe
diepfte finnen

.

VVy toonen hoe de Kerck,die

God opaerden bont,

En hoe een rcyne ziel met haren

Schepper trout.

^ ftuck van diep geheym , nae weerde noy t befchreven >

P^
L1ck dat open doet den in-gangh van het leven

,

e& ftuck , een wonder ftuck , dat na den rechten aert

1c
l

|

Ccn menfch, macr Godes geeft, de menfehen openbaert.

> lcbbe
, door den luft van dichten aen-gedreven

,

» ^icnfte van de jeught by wijlen yet gekhrevei

aem kruvt

lc
- ~«™6 — wuyt

• pètct anders toe, hier mach de ziele ruften

,

jkrant een vierigh hert alleen in reyne kiften,

f*ler is de ware trou , de rechte bruyloffeeft

,

ï« voor het weligh vleefch,macr voor een rcynen geeft.

A Doch

1

P

9

i

i
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i GEESTELICK
Doch eer vvy vorder gaen , lbo laec ons neder-knielen *

En ftorten voor den Heer de krachten onfer zielen >

En roepen om behulp. Want even fonder hem

Soo ben ick maer een romp, een welen fonder fteltl
'

O die het eeuvvigh bondt hebt met den menfeh geflo ceI1 '

En met u fuyver bloet u Tortel-duyfbegoten , ^
God-foon en ware Menfeh ; koom heylight myn vcr

Tot my du killigh hert in vollen yver brant

,

Wilt door een hemels vier myn (innen fvviftighm^0 '

En met een reyne kool myn ftomme lippen raken >

V Vilt my geheel ontdoen van dit ellendigh vleys >

Om dat ick uwen lofmach roemen na den eyfcb

.

Wilt ai wat aerde fmaeckt uy t myn gewnchcen dnjv

Ten eynd' ick u geheym na weerde mach befchrijve^^

Doch gunt my boven al dat ick op vallen gront

Mach voelen in den geeft de krachtrvan u verbont >

Mach voelen uvve gunft , en dan myn vorder leven

Tot uwen dienft alleen mach willigh over-geven >

Mach anders niet beftaen ofbrengen aen den dagk

Als dat u hoogen naem ter eeren dienen mach

.

Eer datter eenigh menfeh op aerden was geboren ,

Hadt God fyn lieve Bruy t voor eeuvvigh uyt-verkol
En eermen oyt de Son ofhare ftralcn figh ,

Stont by hem vaftgefet de groote bruylofs-dagh-

Doch 'tis noch even-wel hier mede foo gelegen

,

Dat God het ftuck beleyt door wonderbare wegen 5

Hy gunt fyn hooghften trooft fyn diepfte liefde tH*

Als naer een langen tij t, endoor een groot verdrtf
#

Wat heeft de lieve Bruy t aen alle kant te lijden

!

Wat heeft ee n reyne ziel op aerden al te mijden ! .

Want fchoon by wijlen rijft een blyde fonr>e-fcfrJ
1

Hier is van ftonden aen al vyeder nieuwe pijn
. p&



HOVWELICK.
H^J

1CmeIs reyne min heeft oock ilaer droeve klachten

,

r Jammer , haer gequel , haer fvvare na-gedachten,
aer innigh ziel-verdriet , haer prangen in den geeft,

oe j

S
J C*S OVCL ^ 5W*e ^ °^

ie
*
s ^evreeft •

^
eclickmael is de Bruyt met grooten angft bevangen,
°clt een droevigh nat haer rollen op de wangen !

°c dickmael is de Bruyt benacut tot in de ziel

!

og

0
?

l̂nSn vvort verruckt in dit onruftigh wiel

,

Als [

is ^e ^ruy c
» ^oor k3mc h'nne-vlagen

,

^
uyten haer gevoert en elders wech-gedragen

,

^
0e dickmael is de Bruyt verwonnen in den noot

,

t)je
?
v.°ek^ haer gemoet als prangen van de doot

:

Daer «
V ls geplant te midden in den doren

,

^ itactfe mcnighmacl en fchijnt geheel verloren

,

lc Roofe groeyt geftaegh in ecnigh eenfaem dal

,

be
n
ler v°cht van tranen vloey t en enckel ongeval

,

1°
*S

^an§^ gevvent te dolen op de bergen

,

^
fcer meeft alle daegh de felle bracken tergen

,

c
at Scliaep vvort van den wolfgeduerigh na-gejaeght

,

D
ie
^° dat het even-ftaegh tot Cynen Herder klaeght t

T
er

°cte Tortel-duyfmoet woonen in de rotfen

,

^.
Vljl haer over al de felle jagers trotfen,

S0

,C

j
CkeI VVCrt &eftacgn gegecflèlt van den wint

,

v
°—

^

C nimmcrmeer haerlicht in ftilte vint

.

^VlJrmetkintbegort moet in haer fmerte fuchtcn *

^
eVen alfle baert in woefte landen vluchten

,

Cl'Vvijl een rooden draeck , met feilen overmoet

,

Vatn
Uyt cen llollc kccl ccn SuIlen vvater- vloet

.

Vju lGk my" Vcnu '
vvat™ lck vorder%gen ?

^^eght en mach haer noy t in ruft ter neder-Wen

,

c peerel, dat juweel , die koftelicke fchat,
nceft geen ander huys als flechts een aerden vat

.

A i Macr



4
G E E S T E L I C K

Maer laet ons dit gcheym wat naerder over-merckeu

.

En wegen in den geeft des Heeren wonder werckci ,

Laet ons gaen over-fien , en dat van ouden tijdt

,

Hoe dat de lieve Bruyt hier op der aerden lijdt

.

De werelt was gebout , de menfche nieu gelchapen

Hadt macht om uy t den hoffyn luft te mogen rapen

,

De dieren al gelijck die ftonden onder hem

,

En hoorden fyn gebodt , en kenden fyne ftcm

.

G^r. *.. Noch was hem boven dien een echte wijfgegeven,

"' zy Om in het fchoon prieel met hem te mogen leven
, fo

Tot trooft van iyne jeught. Siet daer een dertign v

En in dit ccnigh paer beftont de ganfche Kerck.

Sy leefden onder een geluckigh boven maten,

Genef.j. Tot fy 't verboden ooft , door lift der Hangen ,
aten

»

6 - 7 -

"
Daer iflet al bekaey t. Sy moeten uyt den hof,

En Adam vvert gedoemt te wroeten in het ftor >

Te (pitten in den kley , om met een angftigh hijgen

En door verdrietigh fvvect den koft te mogen knjge'1 '

Het wijfdroegh even-wel haer eygen ongeval

,

Dewijl fy met verdriet haer kinders baren lal •

Z£Zi Daer gaet het drocvigh paer ellendig henen dwalen
,

*Ut i«ren y0 l druck cn herten-Ieet , vol aldcrnande qualcn ;

%ï?t»%, De man is ftaegh vermocyt cn in het fvvect verf* >
<

*twTté Want daer en vvaft geen vrucht ten zy dat Adanr \

hengen, »u Yen vvas nocn even-wel nis gecnen tijt geleden

,

ÏXXÏ Nae dat het eerfte paer de wet hadt over-treden

,

v,7,tV" OfGod heeft even doen het ongeval verfchoont , ^ .

«, defeiv £n acn nec treurigh volck een nieuwe gunft get0
°

Hnji'lf!" Daer is dien eygen dagh een vonnis uyt-gefproken >

£$T Dat aende Ioofe flangh den kop moet zyn gebróken »

Ccncf
' En dat foo grooten werek , foo wonderbaren da

m.
' •'

Sal werden uyt-gewracht door 't edel Vrouwen-/^ ^



HOVWELICK.
00 vvort dan vaftgeftelt , door Godes eygc woorden ,

j
v^gekoren volckgcen flangh en fal vermoorden

,

^«cen duyvel immermeer fal brengen in den noot

,

^
Geen hel en haer gevolgh fal houden in den dooc

.

^

act datter eens een Helde fal op der aerden komen

,

°°r vvicn het duyfter rijck Cil worden in-genomen

,

öoor vvien de ware Kerck fal worden op-gebout

,

^
tli Godes lieve Bruyt fal worden onder-trout

.

£

aer
is het bontgemaeckt. maer tot de bruylofs-dagen

tl

I
Vort

Secn va^e geen ure voor-geflagen

;

hcyl , die groote vreught , datwonder hoogh geluck

^
ort noyt de Bruyt gejont , als naer een langen druck

yy
wet hier even Coo , gelijck men (iet gefchieden

^nnecr een jongh-gefel fyn trouwe komt te bieden

j^ftfyn verkoren lief, en geeft haer eenighpant,

0f!f
aer rey^ dan ov?r zee en nacr ecn verrc ^

ant '

j>
^cr een heete lucht met ftage fonne-ftralen

n? °P
den Indiaen ofop de Mooren dalen

,

daer een woeften hoop in dichte bolfchen dwaek

,

r daer men edel gout uyt diepe kuylen haelt

.

i.^ytis onder dies in veclderhande forgen,

^
ckinael fonder flaep tot aen den lichten morgen,

fj)
u is haer vreefe groot , dan hooptfe wederom

,

ermits fy tijdingh krijght van haren bruydegom

.

D|

V

p
0rt des niet-te-min by gaften aen-gefproken ,

kicken geylen brant in haren geeft te ftoken ,

^ies worden even-ftaegh haer linnen ongeruft

,

crmits fy vvort getevght door voncken van den luft

.

£
cil Vvortfc menighmael gcgeeflelt van de tongen

,

^nden achter-klap aen alle kant beipror>gen ;

°ch , hoe het immer gaet, fy leeft in fvvaer verdriet,

^ datfe figh alleen en fonder hoeder fiet.

A 3 Dus
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Genef 4.

9.

Genef. 4.

11.

Genef. 11.

12.

< GEESTE LICK
Dus gatet met de Kerck. Soo haeft als Eva baerde >

En weder op een nieu mee haren Adam paerde >
:

Nae dat haer God voor eerft twee fonen hadt gejond

Soo waft dat al de Kerck in een gefïn beftont

.

Maer wat een groot verfchil is onder hen gerefen

!

Sy konncn niet geruft , en niet als broeders vvefen >

Eylaes de Godfdienft fclfi 3 door Cains vvreet bedrijf

Brenght onluft in het lant , en Abel om het lijf•

Daer hoort men boven al een droeve moeder ftichtefl*

Want Abel is vermoort , en Cain moefte vluchten >

Ach voor een
j
onge vrou , is dit een harde vvee $

Sy waren vier eylaes ! en nu al weder twee.

Met Abel is het leet vant heyligh zaet begonnen ,

En 't is hier even-ftaegh van droefheyt ovcr-vvonne*
1

^

Ten wacht oock geen befluy t van druck en ong^a *

Tot eens van alle vleefch het eynde komen fal •

Maer (choon dan Adams huys al vry begon te waffel 9

Wie iïet men op den Heer en fyn bevelen paffen ?
-

Wie vint men die de wet en fyn gemoet bevvaert< *

Het vleefch dat gaet den gangh van fyn ongueren
#

Het eerffe dat men vont fyn fluy ten, fïjters , velen ,

En al de geyle jeught begeeft haer om te fpelen \

De (choonheyt wertgefocht by alle jonge-mans *

De deught is fonder treek , de wijsheyt fondcrg^nS#

God , die van boven liet het woelen van de menfchen >

En hoe fy anders niet als vuy le luft en wenfchen y

Beftemt hun tachtigh jaer , om in fbo langen tijt*

Tot fyn befcheyden dienft te vinden meerder vlij* •

Maer als noch even-wel de (aken meer verliepen y

De menfehen over al in hare Tonden fliepen

,

Stelt God ten Ieften vaft , vermits haer geylen brand

Een algemeene vloet te brengen op het lant .
fif



HOVWELICK.
I

^
VvÜ haer dertel vier , haefiongeregelt woelen

,

yvater over-gaen > en met de zee verkoelen

,

n fchoon hy in de ftrafde fyne gunfte biet

,

Utl
n even"VVc ^ ^ niede fvvaer verdriet

.

°C ^CS ^CCLcn Kerckin enghce vvert gedrongen >

°or een diep gevaer aen alle kant beiprongen }

^

let niet een ftil gepey s dit felfaem vvonder-vverck

,

eft fchip
y cen eenigh hout begrijpt de ganfche kerck

;

Dat



g GEESTELICK
Gcncf. 7 . Dat wonder machtigh volck dtf is geheel verdronckfl**

i 9,zoau
£ninc|ezee gefnloort> cnin.hccdicpgefonckcn,

'Tis al tot llijm vergaen wat eertijts adem blies >

Vermits de foelie vloet foo hoogh op aerden wies ;

Vermits de felle zee , ganfeh machtigh op-gedreven
>

Laet op den hooghftcn bergh niet een gedierte leven
•

Daer fat de goede man in dat bedroeft gevaer ,

Daer (at hy m den balck , by-naeft het ganfchc J^
et

*

'

En als hy wederom het drooge mocht genaken ,

Genef. s, Soo ilfer alle dingh als op een nieu te maken s

I4#
,

' Hetftaetervvonderraeu r enuytter-matenflccnC;

Als ofdit wonder Al waer eerftmael op-gerecht
•

Hy moeter fyn gerief , hy moeter huyfen bouvven >
^

Om hem > cn fyn gefin > om vruchten in te ftouvven

»

.En 't aertrijck dient geploeght, en al met anghftig

En even in fyn huys is druck en herten-leet

.

Gencf. 9.
Maer God noch even-wel fet boven in de vvolckefl

1 *• Een teeeken fyner gunft 3 een fegen aen de volcken *

God even na den vloet vernieut fyn heyligh bo&>

Dat in den Hemel (èlfs by hem verfegelt ftont > ^
Een trooft in dit gevaer. 'Tis weerdigh aen temer

Hoe God meert: in den noot de fyne plagh te fterck
erl '

Want als hy ftrafle pleeght , cn fyn geminde wct '

Dan ifTet dat fyn gunft haer weder open gaet .

^oi
\^

Maer als God Abrams huys quam gunftigh aen te ic

Om daer fyn lieve Kerck eens hoogcr op te bouW

Soo vvort tot hem gcfey t : Verlaet u vader-la^ >

Dat is fyn wellekom , fyn eerftc liefde-pant

.

Daer reyft de goede Vorft in onbekende palen ,

Doch moeterweder uyt 3 en elders henen dwalen*

Vermits daer hongers-noot in al den lande rees ,
^

Die hem van daer verjoegh > cn nacr Egyp*cn
v ^

Gencf. 11

h



H O V W E L I C K.
;

Q^

er hy en is by-kans oock daer niet aen-gekomen

,

yvort met grooten angft gevveldigh in-genomen

,

vreeft ( en wel te recht ) dat fyn geminde vrou

^
uaer aen den jongen vorft een proye worden föu

.

^ vreeft oock niet alleen fyn wijfte Tullen derven

,

y Vreeft oock even-felfs aldaer te moeten fterven

,

dat de jonge Prins als met een vrijen tocht

s

Mocht hebben dat hy wenft , en krijgen dat hy (bcht

,

h l
Vree^komt tot de daet : want Sara vvort geprefen

,

y het dertel hofden Koningh aen-gcvvefen

,

j^

en Koningh op-geipeurt, den Koningh acn-gebracht,

k te haer met ongedult , en heete tochten , wacht

,

Ha?
^°nt ^e i

onöe vroL1 *n an£^ te zvn ge^honden

,

1 God niet aen het hofeen vreemde plaegh gefonden

,

en plaegh die aen de Prins fyn kracht en wefen nam

,

h
11 die men feker wift dat van den Heere quam

.

^
Cr Wert doen Abraham wel dapper om bekeven ,

^
atï den jongen vorft als uy t het hofgedreven
*cr keert hy wederom , en geeft hem uy t de ftack

,

Ma ^ot^ en fyn ge m̂ cn v vat voorts befat

.

Q
Cr%acx ai weder druck. al eert de vaders vviften

,

I

ots cn Abrams volck te (amen hevigh tvviften

;

* l lyn de lieden eens , een ongerufte knecht

D
eeft dickmaels huys-verdrieD, en onluft aen-gerecht.

k boeten uyc bedvvangh de goede vrienden fcheyden

,

?P hy-fonder velt haer witte kudden vveyden i

x
°th gaet naer Sodom toe }een fchoon, en vruchtbaer lant,

Macr

Genef. li»

9-

Gencf. i j.

^.
tler rijft ecn groote krijgh, en Sodom blijft te kort,
iGS vvorter machtigh bloet aen alle kant geftort

.

3

Genef.14*

En
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1# GEESTELICK
En , vvatter door het (vveert niet om en is gekomen >

VVort van des vyants heyr ten buyte vveclvgen°mCl1 >

En Loth oock even-felfs , en wat de man befat

VVort van den raeuvven hoop al mede vvech-g
evaC '

De Faem van dit verlies > tot Abraham gevlogen >

Heeft weder fyn gemoet in nieuwen druck getog^ 11 9

Wat raet in dit verdriet ? hy is geen oorloghs-nian
9

En doet noch efter meer als yemant dencken kan« ,

Hy gaet met vveynigh volex , en met fyn eygen kncC

Hy gaet in aller haeft een machtigh heyr bevechten >

Hy taft den vyant aen te midden meier nacht ,

Hy flaet den ganfehen hoop , oock eer het yeni^nC

Melchifedech die gingh den nieuwen vclt-heer te
£L
c

^ fl 9

En boodt hem broot en wijn , en gafhem hoogen leg

Melchifedech een beek van God den vrede-vorft y

Die onfen honger laeft, en left den heeten dorft
. ,

Hoe kort is hier de vreught ! hoe vluchtigh blijde fttf^

Stracx vvort het cygen volck een meerder leet gelöfl0

God die het lant verfchoont , en tij t tot boete ga**

Sent 3 naer een langh gedult , fyn plagen harder at •

Gcncf. )8. Het aerdigh Scboim dat brant gelijck een oven

,

G°enef. 19. En vvatter heerlick fcheen is inder haeft verfloven* ^
Datfchoon en vruchtbaer vvoutis nucendiepe*

^ ^ #

Een afch-put (onder glans y een landtfehap {onder s

Tis vvaer, de goede God > door foete gunft bevvog^
u 7

'

Heeft Loth, als metter haat, uyt defen brant getogcn
?

Heeft Loth van daer geley t y eer dat het vier beg°
n

?

Daer hem geen heete vlam of(vvavel treffen kon
•

Maer hy noch even-wel heeft al fyn befte vaten

Syn huys en huys-gevolgh te Sodom moeten laten >

Denckt, wat een bange fchrick hcui in de leden <\

Als hy dc ganfche kuft fagh gloeyen in de ;

19.

Gcncf.

11,



HOVWELICK.
;hcm verfterven,

È

;

fyn echec deel fagh nevens

.

11

Jiec een cnckcl vvoort van haer en kon verwerven

,

^
s hy den leften kus aen haer niet geven mach,

^
^acr oock haer (beten mont in zout verandert (agh

.

weerde pant hy moeftet laten blijven,

y
agh dacr inder haeft fyn oogcn-luft verftijvcn

,

y Wcefdaer als eenfteen en vaft gevvortelt ftaen,

^
tn hy moeft ongetrooft en veerdigh henen gaen

.

ls
fyn vrouwe cjuijt , fyn dochters hare mannen

,

§acn daer treurigh heen als uyt het lant gebannen,
j«s uyt de ftadt gefet, en dat van hooger hant,

^
n houden voor gewis dat al de vvcreltbrant,

^
c niet een eenigh menfeh is in het landt gebleven
Zaet mocht aen de Kerck , ofaen de werelt geven

,

pfer uyt foo rijft eylaes l een ander felfiem ftuck

,

5e

^ k.aerc hem op een nieu een droevigh ongeluck •

bie

VV
^n 'n dit verdriet , te veel aen hem gefchoncken

,

Kiaeckt door heeten damp den ouden vader droncken

,

niet en vvect wat dattcr is gefchict

,

yy
0t dat hy metter daet fyn dochters fwanger fiet

.

js

at
hert-feer aen de man dit onheyl heeft gegeven

c
' te zyn bedacht , als hier te zyn befchreven

,

^
et vvat een droefgeval ! en wat een ftaegh verdriet >

L ,

e °om klacght dat hy milt , de neefdat hy geniet

.

a ls geheel bedroeft , vermits fyn dochters baren

,

poeders
, eer het dient , en al te vruchtbaer waren

,

11 t huys van Abraham dat is geheel bedruckt

,

^ ^ ^ i . . i - i . j foete

ii

Gtnef.

16.

Genef. 15»

h

,
^ dat hy van het bed geen foete vrucht en pluc

> doch flil de man een aerdigh kint verwerven ?

ŷ °clt dc mannc-kracht in fyn gewrichten fterven

,

ock vvect hy dat fyn wijfniet meer hier in vermach

,

Mits \ haer niet meer en gaet geiijck het vrouwen plach

.

B x Tis

Gcnef. *o.

1.

Gencf. 16.
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|B GEESTELICK
Gencf. 15. 'Tis vvaer , God even-felfs die heeft met eedt gefvvooreto

4* 5 ' Dat hem een lieve foon fou werden aen-gebooren ,

Maer niet een menfeh en weet wanneer het Cd g
clc A

En 't valt de moeder fvvaer hier langer op te hen

.

De goede Sara dubt en krijght verkeerde finnen ,

Genef. 16. En vint een middel uyt om zaet te mogen winnen 9

3 ' 4
' Sy nam haer eygen maeght , en brachtfe tot den man 9

Ten eynd' hy vruchten kreegh en foete kinders vvafl *

Maer Agar , die een foon aen Abram quam te baren >

En weet na dcfen tijt haer vrouwe niet te {paren }

Sy wort gevvcldigh trots , en kanter tegen aen >

En wil niet (allTe plagh ) tot haren dienfte ftaen

.

Daer gaetet over-kant , daer rijfen huys-krak celen,

Daer moet oock Abraham al vry wac mede deelen ,

Doch meeft als Ifmael betoont een (potters aert>

Genet*!. Nae dat fyn echte wijfhem Ifick heeft gebaerr >

Doen gingh het harder aen met kijven , tvviften > kl^n>

Want Sara wil de maeght met haren (bon verjagen >

En drijven uyt het huys s daer brenght de goede Piaïl

Tot voordeel van de mey t , al wat hy feggen kan
'

Gwf.2t. De wille lijcke-vvel van Sara moet gefchieden,

De groote Schepper fclfs die laetet hem gebieden

Daer wort het lluck gefet , en tot een kort befluy r >

Genef. i\. y[oc feer hec Abram druckt , de by-fit moeter uyt •

Die wort daer op een bot met haren foon verdreven >

En haer wort maer alleen een vveynigh broots g
cg

eVCtl '

En eenigh water toe , daer gingh de droeve maeght

Die even aen den Heer van defen handel klaeght

.

Sietdus moet Abraham fyn eerften foone miflen >

En vvaer hy dwalen (al > en weet hy niet te giffen

;

De tweede boven dat die wort hem los geftelt >

Soo dat hy wederom fyn droeve ziele quelc . Q0b



HOVWELICK.
Öat l

*
>

? ïic^t ln
fyn gcrnoct } c& ft° l

'

c in fyrfgedachten y
"7 iyn cygen foon moet voor den Heerc (lachten

,

"at hy moet Priefter zyn en 't kint het offer-lam

,

is het fchoon de grönt van fyn geheele ftam

.

hoe dit in het hert van Abram heeft gefneden,
°e hy met het vlcefch hier over heeft geltreden

,

°c dat hy heeft gekampt, gchijght, geklaeght, gefvvect3
c dat hy heeft gefucht in dit verdrietigh leet.

^ Saet noch even-wel , hy gaet de plaetfe vinden

,

yj
aer het vinnigh mes den jongen fou verduiden

,

J
gaet veel dagen langh , hy gaet de ganfchc reys

,

Mae

ivvanger *n "e^ met een droefgepeys

.

Als Tr
VVat cen harden ft°oc heeft Abraham gekregen

,

ack met hem gingh , en droegh den feilen degen L

,
iprack op dele wijf, Hier is nu hout en vier

,

Vy
aer

* ^ader , fègh een reys vvaer is het offer-dier ?

W^k ^ ^°C^ m ^et VVOLlt ecn ^naeP oflam te wachten >

^Py 0p defèn bergh den Heere meynt te dachten ?

e Vader , onbevvuil wat datter lal gefchien

,

Vy
C
?t 3 *&ck i lieve foon , God falder in verfien

.

t0

C^°d verfachcr in , maer liet de fake komen
pt het vinnigh fvveert ai-reede was genomen

,

^~reede was gevelt , en helde na den llagh

,

^ler °{r

'

U ^CCk^aetu vverc^ niet hooger gaen en mach

.

\ ft

CCr^ ge^euyc' Daer vvort een Ram gevonden ,

tont
3 gelijck het fcheen , daer in het wout gebonden 5

.
le vvort daer op den bergh van Abraham gedoot

,

bie

n

]

I^lck blijft gefont , en buyten alle noot/

^
ls hem van den Heer als op eennicu verworven }

5 Wat een korte vreught ! de Moeder is geftorven

t
e Moeder valt te bed , en fpoet haer tot de reys

,

Gcnef,22.
ï.

Geaef.it.

4>

Genet zi»

Genef 21,

»3-

1 gaet, eyiacen gaet , den vvegh van alle vleys

.

B 3 Wat
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i 4 GEESTE LIC K

Wat vreught kan Abraham op aerdcn nu bekomen ?

Gencf. i). Syn lieve weder-helft die is hem af-genomen >

Dies leydt hy fyn vermaeck en alle blijdfchap af,

En fpilt een langen tijt ontrent het droevigh graf •

Maer (iet ! een klaerder lucht op Ifaack gcrefcn >

Die geeft den jongelingh een nieu en vrolick vvcfcn

»

Gencf. 24. Hem komt Rebecca t'huys > Rebecca langh vcrvvac

é6t Die vvort hem toe-gefchickt, en in den fchoot gebr*
c

Rebecca fyn vermaeck, fyn trooft, en eygen leven #

Die heeft fyn treurigh hert een nieuwe jeught gegeven*

Die is metfvneemoetin fbo een engh verbont >

Dat haer noyt ander wijfop fynen leger vont

.

De Vaders al gelijck , die voor en naer hem quarnefl *

Die fiet men dat behulp tot hare vrouwen namen >

Als gront tot meerder zaet , maer Ifaack alleen >

En maeckt geen ander wijffyn echte bedt gemeen •

Sy twee zyn onder een gelijck gepaerdc fchapen,

Die nu ter vveyde gaen , en dan te famen flapen >

Die al haer herten-vreught verdeden onder haei'* ^
En ( met een vvoort gefèyt ) een ganfeh geluckig^P*

Genef. 24. En fchoon of Ifaack fyn moeder heeft te derven

>

Hy is alcans getrooft om haer verdrictigh fterven,

Hy is een deftigh vorit , een wel gelegent man ,

Hy heeft een jonge vrou , cn wachter vruchten van

Maer liet, eylaes ! de luft van dit geluckigh paren,

Is als > een dunne (Ihim , in haeiten wech-gevaren >

Het eerfte bruylof-foct en ducrtals geenen tijtj
,

Hoe ras verloopt de ftont die hier den menfeh vcrbnj
c

Men hoort van ftonden aen Rebecca dickmael fuchten >

Om dat haer groene jeught is fonder echte vruchten > ^
Sy dubt , fy

kreunt , fy treurt > en fit geitaegh en q
uce

Om datter niet een kint om hare tenten fpeelt . ^cp

*7



HOVWRLICK. t;

jj

ci

>
jvvacht eerft macndcn langh, en dacr na ganfchc jaren

,

a
^ ugh een kleyn gefvvel fou komen openbaren
^otrcnc haer teeren (choot, maer hoe men vvachte mach ,

Van dragen geen begin ^ van kinders geen gevvach

.

^ ,

c Uchaem lchijnt te mael als toe te zyn geilotcn r
11

1 heeft oock Ifiack totin de ziel verdroten

,

vveet geen beter raet > vvaer hy het ftuck bevraeght

,

Als dat hy fynen noot aen fynen Schepper klacght

.

) Seeft hem tot den Heer ,
hy buyght (yn ganfchc leden A

y Vlllt in grooten ernft den hemel met gebeden

,

l
* fchoon hy langen tijt geen hoop van kinders figh

,

^ 7hoort noch even-wel ten letten fyn geklagh

.

^ ^
evicl na langen tijt y en veel bedroefde dagen ft) y

cccatvvijffeltecrft, Rebeccafchijnt te dragen,

^
cbecca vvort bevrucht, daer juyght het ganfeh ge/in ,

y ^ ly hout even doen haer droeve tranen in ,

^
rt>Hjt om dit geval. Maer in haer teere leden

vvort
( geiijck het fchijnt ) een volle krijgh geftreden ,

jp
kinders binnen haer die kanten tegen een ,

Wff
Vĉ cn over hoop, en worden hants-gemeen j

V *°o,gelijck men vecht. Sy, die het felfiem woelen
1

11 defe binne-krijgh niet is gewent te voelen

,

^ntfet haer wonder feer , vermits de groote (inert

,

5 ^
^ fy hier door verneemt tot aen haer innigh hert

.

Vy
Uyght haer voor den Heer , en gaet hier over vragen

^ datter Gd oritftaeri uy t Coo een felfacm dragen

,

<aer vvorc daer op gefeyt, dat tvvecderhandc zaet

j
n haer ontfangen is , en noch verzegelt (bet

,

^aCI
^ Vatl tVV£C vcr ĉ^cy^e volcken

,

Jkier GJ open doen > en als uyt diepe koleken
^aeh vloeyen door het lant > en ganfeh het aertfche dal

,

00 dat oock menigh vorft uyt haer ontfpringen fal

.

Ghe-

Gencf, 25

,

zo.

fa)

Jfaach was
•?o. jaer ons

ah by Rebec-

taten wijve

nam, Gene[%
2S.2o % en

was 6o.

jaer o/êdt als

Efau en la-

cob hemghe-

boren wer-
den, Gunef.

25. 26, Sofi

isdanRebec-

ca twintigh

jaer of daer

ontrent nut

Ifaack ghe-

trout gin-

weeft eerfy
kinderen by

hem kreegh,

Gcncf. 15.

21.

Gcncf; aj.
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G E EST E LICK

Genef. z$*

*7«

GcUjck de God-fpraeck feyt , foo vvert het ftuck bcvo

Sy vvert te rechter tijt van haren laft ontbonden

,

Sy heeft aen Ifiack twee kinders voort-gebracht

,

Maer dat ftgh eerft vertoont dat heeft eenmyge vac

Het tweede foo geilek als yemant mochte vvenichen >

In hay r , en in geïaet , gelijck de fchöonfte menfchen > ^,

Siet daer het huys verrijckt met twee van eender dra
^

Maer noch en vont men niet de vretight hier uy t g
c

De rouwe galt en kan Rebeca niet behagen >

Sy heeft een gunftigh oogh op \ ander kint geflagen >

Ifack in tegen-deel heeft Efm beftgeiünt ,

En toont hem meerder fucht , gelijck een eerfte
'

Dit huyflelick verfchil en onderlingh verkiefen ,

Doet aen het vreedfaem paer haer eerften luft verHele*
1 '

Men figh haer foete vreught in droefheyt om-gc^e

Gelijck de ware daet ten leften heeft geleert . ^

,

'Tgelin is nu verrijckt , met kinders , maeghden 3 ^
cC

Maer flet des hongers-noot die komt het lant bevecht

Daer ftaet men in beraet waer heenmen trecken W *

Om vry te mogen zyn van druck en ongeval

.

Genef. 16. Nac Gerars vette kley daer vint men beft te reyfen >

Maer hier beftont de man om fyn gernael te peyk'n >

Hy wift dat hy in angft , haer eer in tvvijffcl ft°nt }

Ofom haer geeftigh oogh , ofom haer rooden ü*0

Dus , om daer in het hof geruft te mogen leven ,

Laet hy figh van de vrou den mem van broeder geV^
'

Maer even dit belcyt vvert by den vorft ontdcckt
,

Soo dat hem fyn bedrijftot enckcl finaitheyt ffreC

Maer Ilack uyt het hofin fyn bevvint gekomen >

Vint daer het ganfche volck van af-gunft in-genom
cn >

En dat mits Godes heyl als om fyn rente fvveeft ,

En hem eea machrigh vee en rijeke vruchten gec •

$ƒ

Genef. 26.

V

D
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H O V VV E L I C K

.

j|
Vvüicn hem voortacn niet by hen laten leven ,

lCs vvert hy uyt het lantdoor ongunft vvech-gedreven
;

^ e putten voor het vee y by hem wel eer berey

t

,

Öie Werden over-al met aerdc toe-geleyt

.

j^huyfen
, op te ftach > een ander lant te kiefin 3

°ct Wenigh nien vermaeck en ouden viïent verhelen

,

Een die ïyn eerfte kuft en eygen huys verliet

,

|- Vervalt in diep gevaer van iyn geheelen ilaet

.

*êt is*gcën feggert aen, de man die moet vertrecken

,

l)

tóucken fyn geriefin onbekende viecken y

En hier dient op een nieu ge&ic acn alle kant 3

^
A ot dat men voor het vee bequame putten vant

,

j^

acr ^hijnt nu ifiaëk geruft te mogen vvefen >

aer flct een nieilYVen ftorm is over hem gereten >

fty Iccdtcerftongcmack ontrent het aertfehe goet.
Nu rijft hem herten-ieet ontrent fyn eygen bloet

.

j

c foncn (fchoongelijck op eeneu tij t gedragen )
hcvigh tegen een in gjrootcn hact geflagen >

^c jonghfte koopt het recht dat aen den outften quam
E)ies is hy bylter fel en uytter-maten gram .

j

°c^illet nictgenoegh, vvantlacob heeft gekregen
^s vaders hooghfte gunft > fyns vaders cerften fegen y

^n fchoon ofEfau klaeght > en kanter tegen aen ,

^.^c vader ftelt het vaftai v vatte r is gedaeri

.

K er
°p fl-ijght Edoms gal y en itelt hem om tc wreken 3

y Vvü fyn broeder felfs den kop acn (kicken breken >

Avcbccca vvert ontruft, en kribbe een banden geeft >

v ertnits nacr droeve ziel voor haren Iacob vreelt

.

§>
Vv cct door wat bedrogh het ftuck is acn-gedreven

,

11

Jaj haer al het cjuaet (afwerden toc-c;cichreven

,

A»s vinfter vanden lift, cn van het ganfeh beleyt

,

v Vftcr door den outften Toon de fegen is ontfey t

.

C

GeneC 2 6.

19-

Gcnef. '27.

26.

Genef. 27.

Gcnrf. 2-,

41.42.
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ift G Ë E S T E L I C K

Sy denckt j indien het valt dat Iacob , doQt geflagen ,

Den Efeu ballingh macckt voor al fyn leven dagen y

Dat haer dan by gevolgh het droevigh ongeval

Vermaeck en hcrtcn-luft geheel benemen Tal *

Sy dan om met beley t het onheyl afte wenden >

Genef. 27. Gaet haren jongen foon nac 't vee-rijck Haran feilden 7

Die geeft hem op dc reys , en komt ten leften daer >

En nnft fyn ouders huys geheele tvvintigh jaer.

Gcncf, z2. Maer Edom die een troofl: moeft aen fyn ouders vvelcB r

En door een foeten aert haer bitter lect genefen ,

Brenght echter niet in huys als druck en ongemak*

Soo dat hy over al de foete rufte brack

.

GentLzó. De vrouwen , die hy trout > dat fyn Hetijtfcbe.wijven 7

Gcncf 27
Genegen nyttcr aert tot morren tvviften 5 kijven >

46. ' Niet in des Heeren vrees > niet inde tucht gevoede?

En daerom even-ftaegh vol tvvift en ovcr-moet

.

Ach hoe kan eenigh menfeh op goede dagen wachten *

Hoe kan hy na vermaeck gelack of vrede trachten l

Siet Hack die van God een vollen fegen heeft

,

Siet hoe die goede ziel in ftaege pramen leeft

.

Eyiaes ! hy vvort befwaert met hondert droeve itage 11
>

Die hy van alle kant geducrigh heeft tc dragen y

VVcI acu dan > akemacl die hier op aerden zijt ,

Verwacht hier anders niet als ftacgh een nicuvvcfl-*

S00 haeft de jongelingh in Haranis gekomen ,

^enc .19. 2ynhcm door nieuwe forgh de fïnneain-genomen *

'Tis üefde dat hem quelt , 'tis Rachel dien hy ttüü 1 *

Soo dat hy ftacgc fbrgh in fyn gedachten vint

.

Want y eer hem wert gegunt met haer te mogen
q^eftjp, <5OQ moefthy ondcr-ftacn een dicaftvan fevc jaren >

Siet daer een ftagen laft , die hem den llaep verjiieg
Alt >

Hy dient het jonge vee , hy dient een jonge ma eg'1 • ^



HOVWE-LICK. i 9

ragen j

y moet verdrietigh lect , en alle ftuere vingen

.

moet of fonne-fchijn ofkoude winden dra^

moet fyn dienft begaen oock midden in dtr nacht

,

Geduerigh in de weer ,
geduerigh op de wacht

.

Waer (choon hy feven jaer de fchapen heeft gedreven

,

y^loon noch eveivvvcl en vvort hem niet gegeven

,

^Vant Lea dien hy noy t ten echt cn-hadt verfocht

,

j,

( " ;
Is hem den eerften nacht voor Rachel toe-gebrocht

.

?aer gaet hy Laban aen , en roept te zyn bedrogen >

^ öcm door flim beley t fyn loon te zyn ontogen

,

^hcr daer en is geen raet , wat hyder tegen doet
$

. Als dat hy op een nicu om Rachel dienen moet.

fj
aer als de feven jaer zyn weder ovcr-ftreken

,

0e t hy figh wederom in nieuwe moeyten fteken ,

^Vant na twee feven jaer en heeft hy anders niet >

y
Als vrouwen fonder goet > en enckel huys-verdriet

.

Cel die ten echte gaen bekomen rijeke gaven

,

H^t , en machtigh vee , in landt , en rappe ilaven

,

^aer hem en gatet niet , gelijck het elders plagh y

^% moet een Have zyn > oock eer hy paren magh

.

moet dan wederom een nieuwen dienft beginnen >

1)1 vee en ander haefvoor hem te mogen winnen

,

^ aer tijt hy in het werek met onvermoeyde vlijt

,

So0 dat hy figh in als met volle leden quijt

.

£
*Cï als des Hecrcn gunft quam over hem te f\jgen

,

11
dat hy grootcr vee voor hem began te krijgen

,

rijfter metrcr daet verfchil en groote ftri jt

,

^ man vvert fchcef beficn , en over al bcnijt
f

*v
Cr is geen ander raetjhy gaet op middels peyien

,

111 nac fyn vaders huys ,en uyt het lant te rcyfen,

Helt hy in het werek , macr fict ! van ftonden aen

komt hem Laban felfs in haeften na-gegaen •

Ifrculmoefti

om een wijf
dienen , em
een wijl

moefte hy

hoeden. Hef
12. 2 0*

Eenigc mee*

ncn dat Ja-

cebvvelfe-

vejaer voor

Raclteleht-

dient hnft%

tnaerdat Ly

even-wel

dcfelve ter"

font , met
hetgemaeck-

tc verdragh

met Laban %

ten wijve

heeft verkre-

gen , fonder

dat de fevt-

jarigendienft

is voer-ge-

gaen. Siet

Iunius ende

andere of

defeplaetftt

(*)

Gcnef. 29.

Genei. 30.

Genef. 31.

1 . 2.

Hy
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20 G E H, S T E L I C K

Gcncf. 3 1. Hy komt hem nae gcvolght met gramfchap atflE-g^^^
..

1

Het fchijnt hy wil iyn leet aen Iacob komen vvrcKcn

,

£n hadde Godes bant fyn voorilcl niet belet , .

Het fweert (gelijck het fcheen ) dat was op hem g
e

*

Gencr.32. Soo hacft als dit gevaer is van hem wech-genomen

,

Is hem van ftonden acn een ander over-komen

,

nor.12.4. Hy wort, men weet niet hoe, daer op het velt gev

Een man , een deftigh vorft, een grooten vvorftebcO

Hy kampede Die heeft met hem eckamt , hy tegen hem eeftreden' i

met den £n. , 9*1 r \ \ * 1'MI

.

^/wfey Met tranen, met gelchrey, met luchten, met geotu-uj

ttLT^' Hy doet in dit gevecht alwat hy immer kan ,

vveeade en- $00 fat hy met verlies ten feftcn oyer-vvan .

,

Gencf. 3
2. Maer onder dit gevaer komt Edom aen-getogen >

Met knechten , met geweer , met alle fyn yermo^en ?

Men fiet vier honden man figh toonen op hét velt

,

Dat Iacob wederom in nieuwe prangen ft'clc

.

Syn vrees is dat het volck komt veerdigh acn-geftrek<

Om Efiius ouden vvrock op hem te mogen vvtèketl >

Om 't vee en fyn gevolgh te drijven op den loop 7

En al wat hy befat te ftorten over hoop

.

Gencf.
3
z. Hy geeft hem tot den Heer , als met gcheelc krachten 7

Hy opent iyn gemoet en offert fyn gedachten

,

Hy bidt dat hy den angft van foo een droeven fiagj?

In Godc weder-ftaen en over-winnen magh

Daer op tijdt hy te werek , en laet verfcheyde gaven

Gcncf. 33. By beurten henen gaen , en voorden leger draven >

Met ruymtc tulfchen bey , en feyt de knechten acn

Wat dienftigh is gcfeyt,en nut te zyn gedacn -

Hy deylt fyn ganfehen hoop in twee verfcheyde (ch&
ctiï

Op dat hem minder quaet foo mechte weder-varen ?

En dat ( indien het viel dat Efiu qmlisk wou )

Ten minften eenigh deel het fvveert ontvluchten * ^

%, 3



V VV IC K.

(y
*!
eygkuierti leven-maei eer hy hem quam genaken ,

T>
at

^ gemoec mocht lacht en gunftigh maken j

.

e vrouwen van gelijck , de kinders boven dien

,

> [

e tornen al-te-mael aen Edom hulde bien .

tyn vinnigh hert hier over foo bevvoo-en

is om den hals gevlogen

,

athy fyns broeders montiiwriendïchap heeft gekuft

,

HC(;

n
*
s even üoen

fy
n gtamfchap uyt-gebiuft

.

^
>VYe4cr is gekalmt , daer komen ftiile dagen

,

1
1

> nae een korten tijt , al weder harde vlagen

,

w VVc^cr enckel ftorm , en niet als ftuere lucht ,

\^ ,

eri no°rc in Iacobs huys al weder nieu gefucht

.

Sy
a

,

ae^ &s mangenaeckt aen Salems vette vveyen i

ochter. wert beluft om haer te gaen vermeyen

,

1 0n i te mogen Tien dewijle van het lant

,

l
Mi Wannen voor een volck daer in dc vlccken vant %

Ljp
ct Cci"ft door het velt met hare rnacghden treden ,

|
act oock naderhant cot inde valtc lieden ,

J het
, cn vvort ge/ien. De ïone van den voril

H y
ic-^eckt»yj haer gelicht een hecten minnc-dorft

.

\y ^ haer loet gelachen hier gebloeide wangen,
lc

-'t haer teere jeught , cn hare frillche gangen ,

^
n uyt dit al-te-mael ontitact een fnellc vlam

,

|L -

Va c
jongchnghin druck , in fvvarc khchtcn,

^
Ccmdc dvvepcry, in vcckleiiey gedachten

,

( fey* hy ) 't is voorvvaer een droevigh ono-cmack

,

Di r

u ^yncllcndighhertin liefde dus ontftack .

\ y
icl^cm volck

' gcvvcnt tot vreemde feden

,

-
Vledat ons bedrijfdoch niet en vvert geleden ;

^° lek den vader fpreeck , en defc maeght verfocck,
y^ reden

fy hem zyn gelijck een bóöie vloeck

.

C 3 Haer

Genef. 34,

ft 2.

t>efegefchh«

deniJJ'exfdrt

bier breedet

verhaelt als

andere faken

dówijle> nac

allcvvaev-

fchtjnelick-

htyiy dit den

Eertz~vïder

lacob dapper

beroert moet

bi bben,fon-*

derlmge acht

nemende op

hit gem tUt»

ter op ghe»

volgbt is, en

dat al te ƒ*-

men in da~

ddickbt'jt

hs.ft be~

fijMfl , daer

veel anders

Zijn ghevti"

ren meer in

ireefe als in

de jakc fïifs

Zijn gelegen

gevvceft't



ti GEESTE LICK
Haer Gods-dien&is geftrengh cn wil ons geenfins Üj^e11 f

Want al , wie mannen zyn , die moeten hen bcfhijde*1 >

En Tonder dit geheym, en buyren de(è pijn

,

En kan geen Sichemijt oyt Iacobs fvvager zijn

.

Maer vvacrom dus benauc ? en vvacrom {al ick fuchten:

Sy , die myn herte ftal , en kan my niet ontvluchten

;

Sy is in ons gewek, en in myn eygen ftadt,

En waerom defen roofniet happigh op-gevat ?

VVacrom foo goeden kans niet heden wacr-gciiomcn
'

Het wildt-bract , dat ick jaegh , dat is my t'huys geko#

Welaendan, treurighhert, gaet ftek u faken vaft>

Al wat uy t liefde komt en is geen over-laft

.

Als ick haer maeghde-bloem fal hebben vvcch-gedi#g
c
/

Dan iflet tijts genoegh te ipreken met de magen >

Ofnact den vader felfs. de gront is dan geleyt >

Noyt heeft beflapen maeght een vryer af-gefey* •

Hy > ftracx nae dit gefpreck , doet op haer gangen ktccn )

Doet loeren achter haer , en fpant (yn loofè netten ,

En als hy door fyn volck den aen-flagh heeft berey c >

Soo komt hy tot het vverek dat hem int hecte kf •

Hy gaet hem by dc macght , cn haer gefelfchap voiige11 *

Hy brenght eeiipraetjenin , dacrom de vryfters loug^
1

1

Hy ley tfc gins en weer , hy vvijftjCè dit en dat

,

Het (choonfte van het hof, het bette van de ftadt

.

Sy is een jonge fpruyt , en kent geen hooflehc grepe 11 ?

Van finnen kloeck genoegh , maer niet te veel gelkp
cn '

Haer macghden van gejijck zyn duyven fonder g
al

'

Soo datfè niet en fien het droèvïgh ongeval v

Soo datle niet cn fien war dat de liftckcrs brouwen 9

Noch wat te vrecfen ttaet voor alle jonge vrouwen >

Sy gapen in het hof, al wajttcr is tc fien

,

Maer nemen geenfins acht op datter kan gefchi^1 * p



HOVWELICK.
tei

^ct vrccnit Deul<1gh haer groote dingen ichenen,

• o
na Van de Gel ais in de luchc verdwenen

,

^
vvorc aen haer gevolgh ontfutfelt in het hof,

h is |

r
.

maeghdcn zynder by , en niemant vvcter of

:

^ .

s m cen droom in haeic.cn vvech-genomen

,

C1nant denckter eens wat haer jfol over-komen

,

ydcr ftaec bedwelmt, en wonder flecht en (iet -

T
Cll |

e ^fniet recht en kent , en kent fyn rancken niec

.

[
{] ^
5?cn komt de maeght met Sichem aen-geftreken „

^ 'Jut haer eygen (èlfs geheel te zyn ontleken

,

j,

en het een pleckigh root om haren mont gelaeyr

Haé
r
u cn vvcct™et: noe> naer °ogen om-gedraeyt

.

^fv
tC voren nct

>
ncc^ ongewoonc vouwen

,

ls Vreemt geftelr ontrent haer moyen bouwen

,

b
er timpen zyn verflonft, haer kragc neer-gedruckt,

n^i
J toe een kort befluye , haer bloemtje was gepluckt

.

Is : ^
Vat ccn eroot verlies ! ontrent haer ganfche vvefen
Cft vveet niet wat , voor onlufl; in te lefen

,

ktilv

^lc ^lclTl even-vveldic houtfe byder-hant,

y
biet haer even-ftacgh een aerdigh minne-pant

,

^lic
?°^ ^laer

? *P
recckt haer aen, en vvilfe vorder Icyde»

,

^
°?ck even daer een fjuyt-gcrccht bereyden

,

Q
V biet haer fuyeker-vverek en dingen nae de kunft,

S , tf

1
t*oor ôcc Sev ^ey te vvinnen hare gunft

.

K e

C* eca tr<;U"gh oogh, (iet op haer jonge maeghden

,

5
^"»gh flecht befchect van al den handel vracghden

,

^
atitvvoorc mettcr dact , fchoon datfe niet en fpreeckt

b
e (£

rmits een droevigh nat uy t haer gelichte leeckt.

^J
Ccgnfte van den hoop heeft doen eerft uyt-<revonden-

Ver-
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24 GEESTE LICK
Verhack den ovcr-laft die Sichem heefc bedreven,

En vvaer de droeve maeght ten lellen is gebleven.

En hoe de jonge vorft van haer niet af en liet

,

Int korte vvatter fchuylt, en v vatter is gefchiet

.

De vader krecgh een fchrick door al fyn ganlche leden >

Herfchijntdat hemde ziel aen ftucken vvprtgefncaefl-*

Maer t wijl hy met verdriet fich op het ftuck bepp)

Komt Hemor uyt de ftadt in haeften af-gcreyft

>

Die gact dacr lacob aen met wonder foete reden

,

En bidt dat hy de maeght aen Sichem wil hefteden

,

Aen Sichem fynen Soon, vermits tot aen de ziel

Hem Dina ftaet geprent, hem Dina wel beviel

.

Hraël is beducht fyn gront hier op te fèggcn

,

Maer wil voor al het ftuck wat naerder over-lcgge11

5

Synfonen onder dies die komen uyt het velt, .

Aen wien hy met verdriet het ftuck voor oogen h

De mannen zyn geftoort om dit oneerlijck mallen 9

En wouden even ftracx den Hemor ovcr-vallen

,

Maer kroppen even-wel hacr gramme tochten 1° >

En fpreken tot den vorft als met een koelen fin

.

VVy zyn des Heercn erfi eh zyn dacrom bctneden i

YVy dragen fyn verbont in onfe manne-ledcn y

En ifler eenigh volck dat naer ons vnendfehap h cit '

Het moetbenevens ons dus even zyn geftelt

.

Indien fich uwe ftadt hier nae fou willen voegen^

VVy lullen uwen foon ten beften vergenoegen

,

Maer foo ghy defen raet niet dienftigh vinden ke>n r
>

Soo wacht van onfe ftam noyt vvcttigh troü-vef

Soo haeft dit Sichem hoort , hy fchi jnt tc zyn gcneK 11
?

En Hemor gaet het volck van ftonden acn beleicn >

Hy fey t ai wat hy mcynt hier dienftigh toe te zyn 1

' En ftracx foo is de ftadt ge vvilligh tot de pijn •

jfi



HOVWE-LICK.
cT

^C ^cr<^c ôn ^omt over ^cn gerden
Q^tter niet een mf»n(rfi nnrli rri-kf- ic nv»r

*5

niet een menfch noch recht en is genefen
vVee broeders van de maes4it die maken hen gereet -

s
y>i

0m vvraeck te mogen doen van hacr verdrietigh Ieet .

A

p^ers van den töchti zyn veerdigh aen-gevallen
>

Pinten metter daet haer vendels op de wallen ,

aer gact het moorden aen , Coo dat het manne-bloet
0rtlt vlieten over ftraet, gelijck eenfnelle vloet-

& VVcrt evcn ŝ van v* doot geflagen >

^
lcheni nevens hem moet oock de ftraffe dragen
a*i fyn ontijdigh vier > en ongetoomde luft

,

k aer leyt^de ganfche ftadt te famen uyt-gebluft.
c vroUVVl

een roof, ontrent den leger draven

,

^ - luuvven onder dies , de vryfter s worden flaven

,

AI-

y*6* komt het grilligh heyr getogen uy t de ftadt

,

Alj

Crrijckt door machtigh vee , en met een grooten fchat

.

* v°clt hy fynen geeft door al de leden jagen , -

(jV gingh op Leviaen , hy ftrafte Simeon

,

Ho
°j° ^"g*1 als mocht , foo hevigh als hy kon

.

^
e dus

, feyt Ifrael , u fuftcr is te fchandc

,

, door u bedrijf, als grouvvcls in den lande

,

^Vy> maer een vveynigh volex, en in een vreemt gevveft

Jn
3 door 11 ftout bedrijf, foo hatigh als de peft

.

^d
°Cn ^c^em vverck ! mvn dochter is gekrhonden

,

le haer eeren fou en vvort niet meer gevonden ,
v

.
Cft

!

Siqhem is vermoort door u onvvijfe daet

,

uj
t

.
yn ziel en kome niet in u verwoeden raet

.

Sy
r

lec ftm^cr kleyn gewicht ontrent de jonge lieden

,

£°
cpen overluy t , het moeftc foo gefchieden

,

ch boef, een onverlaet , een fchender van een maeght

,

.
ls niet anders weertj als dus te zyn geplaeght

.

D VVat
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zé
GEEST E L I C K

Gcnef. 3 5

1. 2.

Gcnef. 35-

5«

/n droeve klachten

En baren anders niet als fvvare nae-geqtachten •,

Het onheyl dat hem druckt is uytter-maten
groot ,

De vryfter is gefchent , en Sichem is gedoot

.

Maer God komt onder dies aenlacob openbaren

,

Dat hy vertrecken moet , en Suchot laten varen

,

, Dat niemant eenigh leet Tal werden aen-gedaen

,

Maer dac hy metter woon naer Betel heeft te gacn •

Daer breeckt hy weder op , en treckt in vreemde pai

Doch niemant daer ontrent en komt hem acnter-fiju

En komt hem hinder doen , want Godes cygen n.

Is hem een vaftc fcherm , een breydcl aen het lant

.

Doch t'vvijl dat Ifraël nu hier en ginder reyfde

,

En op dit hart geval foo fvvaer mee meer en peyidc,

Soo treft hem wederom een felle donder-llagn >

Die hy niet over-gaen , cn niet verfetten mngh •

Genef. 35. Syn Rachel was bevrucht , en binnen korte dagen

l6
'

Soo hadt het fvvanger wijfter voller tijt gedragen

,

Dies viel fy op de rcys in angft > in bnrens noot
,

^

Maer even met de vrucht foo quam de blceckc doe
s-

En fchoon het vroed-vvijfnep . Laet alle droefhey t
V.

Ghy futt 3 tot uwen trooft , een jongen fone baren , .

'

Sy is des niet verheught , maer geeft een diepen U

En blies haer leven uyt , gelijck een dunne lucht-

Daer fict de droeve man fyn liefgefelfchap fterven
,

—

kn«f. 3 5 . En moet5door haer verfcheyd, fyn trooft en VKU#ö

Hy fiecdat aerdigh beclt by hem loo langh benai» '

Hy fiet dat edel pant vervviflelt voor een kint

.

Hy moet fyn herten-luft daer op den wegc laten

,

Hy recht een jrraf-gcbou te midden opter {baten

,

"

Syn geelt is in de praem , en al fyn bloetHWWg^
Als hy ontrent den wegh het droevigh teecken ^

Ge
10.
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HOVWEL ICK. *?

foer fxhoon noch al het huys met droefhey t is bevangen

,

:n dat de tranen felfs hun rollen op de wangen

,

En vallen in het ftof j liet Ruben niet-te-min

Die kreegh oock even doen een onbedachten fin

.

ly gaet uy t geylen brant , en tegens alle wetten

,

gaet uy t dertel bloet fyns vaders koets helmetten

,

Ach ! BilhawertgeLmiyckttotfynonguereluft,

Soo dat fyns vaders beek in haer wert uyt-gebluft

.

^ is het drucx genoegh dat Bilha was bedorven

,

^och quamer nieu verdriet , want ifack is geftorven

,

Hy Itcunfel van het huys begeeft hem op de reys

,

v En (helt hem naer het graf, den wegh van alle vleys

.

wat in-druck dele llagh aen Iacob heeft gegeven

,

^ door myn (vvacke pen niet om te zyn befchreven

,

VVant (iet de goede man die is op eenen tijt

,

Drie van fyn huylgefin , en befte vrienden quijt

.

noch foo is den rou al dieper ingekomen

,

^ Vant Iuda zyn , eylaes ! twee fonen af-genomen

,

En t'vvijl hy droevigh fit, ofaen den grave treurt

VVort hem noch fyn gemacl als van het lijfgefcheurt.

^ echter na den rou gaen hem de finnen mallen

,

^ zyn , na dit verdriet, in vuyle luft gevallen

,

VVant t'vvijl hy, foo het fcheen, figh tot een hocre went,

Ontdeckt hem meerder quaet . ach ! Thamar is gelchent

,

^ch ! Thamar is bevrucht, die wil men laten branden ,

'*er komt het onheyl uy t , en al tot ly ncr (chanden

.

O vreemt 3 o diep gcheym , ó fellaem wonder-werek i

VVaer valt , ó lieve God , het zaet van uwe kerek ?

*oe moet aen alle kant de goede Iacob lijden !

*°c moet hy in den geeft , en met den vleelche ftrijden

!

Ach ! fchier al wat de man hier op ter aerden liet

Gencf. 3 ƒ.

Zó'.

Gencf. jS.

Genef. j8.

*5-

Is als een ftaegh gevolgh , een keten van verdriet

.

D 1 Dan
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l8 G EESTELICK
Dan 't leet vale niet alleen ontrent fyn outftc foncn

,

Maer op de jonghftc felfs die by den vader wonen

,

Genef. 37 . Ach Iofcph fyn vcrmaeck , die vvert 1 eylaes verkocn ,

l *' iU En Iacob even doen een bloedighklcecgebrocht:

Een klect dat Iofcph droegh , ten eynd' hy mochtc vvcte >

Dat van een groulaem beeft de jonghman is verbeten

,

Daer treurt,en klaegt,en kermt,daer weent de goede

Als die geen vreughde meer , geen trooft ohtfangen ;

Siet wat een diepe kolek is inder menfehen faken

!

VVy ftaen in menigh dingh onfeker wat te maken

,

VVy treuren menighmacl, ofzyn geheel befchrootf »

Om yet dat niet en is , ofnoch ten beften koomt

.

O foete Tortel-duyflaet uwen Schepper vvereken ,

Ghy fult te rechter tijt fyn wit en eyndc mereken

,

Ghy fult , ofin den druck , ofnaer een korte pijn >
.

Vol trooft en herten-luft , vol heyl en vreughde zy» •

'Tis Iacob foo gebeurt , die hadde lange dagen

Gefucht in fyn gemoct , en bitter lect gedragen

,

En dat vermits hy meent dat Iofeph is gedoot

,

Genef. 4». En Iofeph even-felfs die (pijft hem inder noot

.

en43
' Dieis totgrooter eer , enhoogen ftaet verheven

,

Gcnef. 41 . Doch moeft een lange wijl in angft en fchande leven »

45> Hy dient eerft als een ilaef, en dat met alle vlijt

,

Hy leet gelijck een boef, en vry geen korten tijt

.

Genef. VVant als een dertcl wijf hem niet en kan bewegen

,

t0
' Om tegen alle recht onkuyfcheluft te plegen ,

Soo vvort hy als eenguyt gevangen vvech-geleyt

,

Maer God heeft uyt de finaet hem eere toe-berey t

Genef. i
®lcs^ een hovelingh den Koningh quam te feggen

?>
'

Dat Iofeph middel vvift om droomen uyt te leggen j

Soo is de jongelingh ten leften vry geraeckt , ,
r

En door het ganfehc rijck een machtigh vorft gemae ^



HOVWELICK.
^

aer Iacob onder dies , door hongers-nootgedreven

,

11 kan in fyn gevvefl: niet langer blijven leven

,

Sent naer Egypten toe, en kuijght daer vveder broot

,

Macr lijdt al wederom een onvervvachten ftoot

.

oor t graen,dat hy bekoomc, blijft hem een foon gevangen,
at t>renght van nieuwen aen hem tranen op de wano-en

,

aer dat hem meeft verdriet
y
en doet de grootfte pijn y

^

* s dat hy wagen moet den lieven Benjamijn
y^s Rachels lefte pant. macr /iet ! ten alderleften
Cr^ndert dit verdriet > en vry ten alderbcften

,

Hy (iet dat Iofèph leeft y hy fietet met vermaeck ,

^
£n t is aen fyn gemoet een onverwachte fieck ;

^ noy t gedachte vreught y het doet hem vveder leven
i

at God foo weerden pant hem vveder heeft eeeeven ,

pn pant dat hy tot trooft ten leften toe gebruyekt

,

^
^Vant Iofeph is de man die hem fyn oogen luyckt.

j

°ch eer de lefte fnick fyn leden heeft bewogen y

°° is hy door den geeft als buyten hem getogen

.

ken ziel die uyt het vjeefch nu veerdigh is té*gacn

k * i'ecktdickmael , cerfe reyft y een hemels vvefen aen i

^ fprceckt van diep gcheym , van wonder hooge (aken y
ller geenonheylighbrcyn oyt toe en kan genaken y

Hy fpreeckt van ydcr foon > en fyn geheelc ftam,

^
Als ofhy uyt den raet van God den Schepper qnam

r

29 i

y ley t met vollen mont wat yder Ltl gefchicden

,

11 Vvie d at onder hen ten leften £al gebieden y

^ wie te fyner rijt fil brengen aen den dagh

ï*at inden hemel felfs als nochverfcgcltlagh

.

ij
%t dat voor gewis de Sghilo ftaet te komen

s luda fynen ftaffal werden af-genomen,
j^it ftelt hy vvoinder vaft y en heeft in fyn gemoet
^ e midden in den doot, den leven-vorft gegroet v

Genef, 42.

24,

Genei. 4 i

28.28,

Genef, jo.

Genef. 49.
1.2. &c.

Ais

1

4

4
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G EEST E LICK
Als lacob was geruft , en dat fyn koude wangen

Verfchiepen hare veruvv > als van dc doot bevangen >

Genef. 5 o. Siet Iofeph > die ontrent fyn ouden vader ftont

,

Ul ' v Die viel hem om den hals , en kuft hem aen den mont

>

En ftorter tranen op . daer rijft een droevigh klagen

,

En duert met ftaegen rou tot thienmael Teven dagen ?

Hetlichaemvvertgefalft, en in het grafgebracht,

Daer Lea was geleyt y en haren Schepper wacht

.

Dit was fyn lactfte wil . Het is van oude tijden

Dat als getroude mans ofvrouwen overlijden

Men dan het echte paer gaet leggen nevens een >

Gemeenfchap in het bed, gemeenfehap in het been*

De fonen onder dies die lacob heeft verworven
Genef. 50. £yn niet alleen bedroeft , vermits hy was geftorven >

Maer yder is beducht dat Iofeph nu ter tijt

Sal halen aen den dagh fyn langh-gcleden fpijt

,

Dat Iofeph haer gcvvclt > haer lift , en fnoode ihekefl >

Van s'vaders macht bevrijt , aen hen fal komen vvrek eil
\

Maer neen > de ftillc ziel en haddet noyt gedacht

,

Syn leqt is over-langh begraven indcr nacht.

Hy fprecckt fyn broeders aen > hy trooft haer droevei*

Hy toont dat hy fyn hert heeft leeren over-winnen >

Hy toont dat fyn gemoet befit een reynen geeft •

y ^
Geen menfeh en vreef ee mcnfch,dieGod van hert*

v

Syn vvoort dat is een wet : en al fyn ganfche dagen

En weet noyt eenigh menfeh v;ui fyn bedrijfte klagcn >

Aen vvraeckvvort niet gedacht, een yder is geruft*

En leeft fyn dagen afin enckcl hcrtervluft

.

Maer na , te fyner tijt > de koningh is geftorven ,

Van vvien dat Ifraël fyn voor-recht hadt verworven >

En dat oock Iofeph fclfs uy t vleefch en vverek fchc )
t}

Doen werden al het volck veel laften op-geleyt* $



HOVWELICK. 3>

)

^

C vvcUact die het rijck door Iofeph hadt genoten
s

yder een ontgaen , en uyt de fin gefchoten

,

ivvoneen,

ontgaen, en uytc
*s ifl een korten ftont begraven in der nacht

,

Hn om foo grooten vorft en vvert niet meer gedacht

.

y

e gunft
y vvaer by het volck aen yemant is verbonden J

^dvvijnt
y men wee t niet hoe 3 en al in korte ftonden

,

^ daer en is geen dingh dat foo in haeften fterft

j
Als vveldaet die een Staet van eenigh menfeh verwerft

.

s

°° hacft als Abrams zaet feer aen begon te waffen

,

°° vint de koningh goet op hen te laten paffen >

% fchickt hundringers toe , die met een harden dvvangh

j
^er drijven tot het werek geheele dagen langh

.

J boeten harden fteen > en roode tichels backen

,

let fvveet , en ftaege pijn , met düyfent ongemacken

,

^
n foo haer vol getal niet op en is gemaeckt y

\> ^ feker dar hen druck en harde ftrafie naeckt

.

^
aet hoe dat Ifracl wen fclder aen-gedrongen ,

nt°tdcn harden diènft door cnckel kracht gedv

^oe dat het vruchtbaer volck maer des te beter groey t

,

^
^elijck een jeughdigh kruy t wanneer het wort gefnoeyt

p
C
^rins dan om het volck den aen-was te beletten ,

lleün fyn vvreet gemoct, en maecktgeftrenge wetten >

^y wil dat over-al het mannelijck gedacht

^
Oock van den eerften dagh fal werden om-gebracht

:

J Vvü dat over-al te midden in het baren

,

yvat een man geüjckt (al in het duy fter varen

,

^ dat een aerdigh kint fal werden uyt-gebluft

,

j
^ock eer het even-felfs de moeder heeft gektift.

j>°° hacft het wreet bevel is uyt het hofgekomen

,

°° is ganfeh Ifracl met droefhey t in-genomen

,

Een yder heeft een fchrick van foo een fel gebot,

En fucht in fyn gemoet , en vlucht tot fynen God

.

Exod.
1 1

.
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ExodU.i. Hy die het al door-Het , die alles kanbemereken >

De vader fynes volex en hoeder fyner kereken

,

Siet van den hemel af wat Ifrael gefchiet

,

En fent een deftigh man , een trooft in hacr verdriet

.

Exod.2.7. God heeft in defen noot hun Mofes toe-gefonden >

Maer fiet ! dien eygen tijt , al weder nieuwe wonden ,

Hy met fyn eygen volck vervalt in hoogh gefchil

,

Dewijl geen menfeh en vat des Heeren rechten Wil

Iuyft foo wanneer de fon komt op der aerden fchijnen >

En gaet dan menighmael al weder eens verdwijnen >

Vermits een fvvarte wolck op hare ftralen drijft*

Soo datfe fonder glans en in het duy fter blijft

.

Exod.3.1. Soo gatet Ifrael. De man gingh henen dwalen,

En fchuylt een langen tijt in onbekende palen ,

Tot God hem wederom als van den IJaep verweckt >

En met fyn eygen hant tot in Egypten treckt

.

Exod. 4. Daer komt hy wederom , en Aron daer benevcn

,

Die hem tot fyn behulp als tael-man is gegeven

,

Maer fchoon hy machtigh is , en groote fakeii doet >

Noch blijft des Heeren volck in druck én tegenfp° et: ' 1

Want fchoon Egyptcn-landt lijdt hondert vreemde f^S
C

'

Exod.5,7. Ach lacob even-felfs die heefter in te dragen

,

Want als de wreede vorft des Heeren jftraffc voelt;

Soo ift dat hy aen hem fyn gramme finnen koelt -

Hy laet in meerder errift op hare faken mereken y

Hy drijftfe felder a^n > en doetfe langer vvereken

,

Hy placghtfe dagh aen dagh met foo een vinnigh ^cït)

Dat fchier al watter is fyn leven moede vvert.
Exod. 14. Maer als de ganfche fchaer nu meynt vcrloft te vvefcn>

Dóen iflèr boven al een fvvaren druck gerefen y

Want Pharo treckt hen na met al fyn ganfche macht
>

Soo dat, eylaes , het volck als in den angft verfinacht
'
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Jan voren is de zee , op bcyde fyden bergen , &
atl achter komt een heyr hem (lagh en oorlogh vergen

,

£n dreyght het ganfche rot als met een vviflè doot

,

. öaer is ganfch Ifraël als in den leftcn noot

.

*J*er qocj j fa fynen troofl: veel dan eerft plagh te geven

'^lletnenfchen hulp fchijnt vvech te zyn gedreven

,

Üeftraft het vvoefte meyr , en (iet ! het water fcheurt

.

. De vreught komt menighmael wanneer een yder treurt

.

pleger vont behulp te midden in de baren

,

lc nu aen Ifraël gelijck als mueren waren,
^aer als hen Pharo volght tot in het holfte diep ,

j
^°cn Ggh hy dat de zee fyn peerden over-liep

,

^Wagens henen dreef, defnflche ruyters foncken, Exod. 15.

tl °ock de Koningh felfs is inder haeft verdroncken

.

^aer leyt de groote macht gcflingcrt aen de (trant

,

^
^oor anders geen behulp als Godes rechter-hant

.

^
er juyght des Heeren volck, met groote vreught bevangé,

5cr hoort men anders niet als fpel en lof-gefangen

,

^aer finght de jonckheyt nae het liet van Mirriam

,

^ ^at uy t een danckbaer hert tot in den hemel klam .

\.
aer fchier en is het heyr niet uytter zee gekomen , Exod. 1 j.

eri heeft van (tonden aen geen water meer vernomen ,

* 3 '

^cn vint geen klare beeck , geen aengenamen dranck

,

.Men vint naeu eenigh vocht geheele dagen lanck

.

jy
> fchoon men water kreegh ontrent de fuere béken

,

Ie uy t den wrangen gront van Mara komen leken

,

Soo heeftet doch een (maeck gelijck als enckel gal , Exod. 1 y .

^^t dacr al wederom een droevigh ongeval .
%h

«acr q0c| fcc [acob proeft , en niet en wil bederven

,

le
'act het trcuri^h volck al weder nooit verwerven
^ e goede Moyfes helpt , en maeckt een focten (troom ,

^lccn maer door behulp van eenen foeten boom

:

E En
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En dit is nacu gcfchiet fy komen Mo(ès tergen >

Exod. 16. Sy komen aen den man een vette tafel vergen

Egypten , feyt hqt volck > dat vvas een vruchtbaer lan >

Num. ix. Daer in mcnyifch en vleefch en alle lullen vant ;

4

r
Egypten (choon prieel 3 vol alderhande vruchten >

Pfai.7s.z4.
yVat gm^h ons dvvnfcn acn van u te willen vluchten !

\
Ghy zy t een luftigh hof, een vette klaver-vvey

,

Maer fiet in dit gewed en is maer enckel hey >

En niet als dorren helm . Ach hadden vvy gebleven

Daer vvy in overvloet en vreughde mochten leven !

Het is voorvvaer een dvvaes die uy t fyn plactfe tre et t

En kiefl een ander lant eer hy een beter weet

.

Dus gaet het grüligh volck by wijlen ganfche dagen

;

Nu God om haer bejagh , dan haren leyder vragen .

Haer ftemme vvort verhoort ,
fy krijgen haren cy*c '

De dauw die geeft haer broot , den regen edel vley s •

Het Man komt uyt de lucht , en over hun gefegen i

Exod. i 7 . Tot in de boflehen felfs en midden op de wegen , ^fet
i**Mf Het vvildt-braet komt hun c'huys,en vvaeriïchy

ciru

Daer vanght hy voor fyn deur de qüackels fondei' tx

Hier mocht een heyügh man 3 ten hemel op-getogen >

Gaen roepen tot den Heer uy calle Cyn vermogen >

En (eggen ( nademael fyn hert ten vollen merekt

Hoe wonder Godes hant hierin ^eduengh vvci'CM/

O God , fchoon ghy ons leyt door wonder dorre vve^

Daer niet als enckel zant > en klingen zyn gelegen >
)

Al moeten vvy met angft en ongcwapent gaen >

Daer ftacgh een machugh heyr ons dreyght te full^ 11

Al komt de vvoefte zee ons fvvacke (innen tergen >

En fteygert over-hoop gclijck de grootfte bergen j

Al ift dat ons vergift en llangen-fyvadder quelt ,

^

En dat ons, door het vier, het ganfche lichaemfv^ ^



follen even-wel , vvy konnen niet bederven

,

adicn vvy 'shemels brooc door uwe gunft verwerven

.

^ geeft ons , lieve God, u vvoort dar edel Man

,

>
lot ons £il cygen zyn het hemels Canaan

.

j

aer vvatis van de menfch ! Siet hoe de lieden woelen

,

y bonnen in het ftofden Hemel niet gevoelen

,

*feer keel dat is een wolf, haer luft een rechte vraet

,

y
s
y krijgen jae de walgh van enckel honigh-raet

,

j,

an enckel hemels-broot . Des Heeren rijckc gaven
n Vveten haren buyck haer geeiten niet te laven

.

^at vet Egyptenlant , die kooren-rijcke gront

,

^
Die fpcelt haer om het hert , en leyt haer in de mont

,

^
e doet hen even-ltaegh 3 als met geheele krachten

,

aer -vvenden van den Heer en op haer lullen achten

,

S°o qualtck wil het vlcefch hem voegen na de baen

t<
^ie God het eeuwigh licht ons hier gelaft te gaen

.

^ ftracx al weder dorfl: , oock in het lecker eten ,

hebben Godes heyl al wederom vergeten

,

^ noch tarvvijl het volck verwondert ftont en keeck

,

^
^et uyc een harde klip ontfprongh een ganfche beeck ...

{J
e Heft God Iacobs volck ! haer ovens zyn de vvolcken y

e rotfen even-felfs haer koele vvater-koicken >

^3cr kelders voor den dranck , ten dienfte van't gemeen

,

|> Jr
aer c[Liam eenmachtighvochtgebortelt uyttenfteen,

^
clchoten uyt een roes , het fchijnt dat harde keyen ,

.

e u^den hulde doen , en al den leger vleyen

,

^ voegen dat het vee mót vollen monde dronck
,

|
* crvvijl het fuyver nat als uyt de moeder fpronck

.

y
acr fchoon ofGodes hant foo veel beroemde daden

,

* trachten
, hoogh beleyt , voigunfte > vol genaden ^

^
cn Iacob had getoont ;

eylaes ! het grilligh rot

macckje een gulden kalfen noemtet haren God . <

Num. i u
6.

i

i
3-4- 5*

VVacr
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VVacr heen ellendigh volck ? vvacr zijt ghy doch gcvvekflV

Van vvaer foo quaden flagh en foo verkeerde ftreken ?

VVacr is doch nu ter njc > vvacr is des Hecren kerek ?

Ghy laet den waren God > en viert u handen vverek*

Daer komt de grootc man van boven nae beneden >

Daer komt hy van den bergh tot aen den leger treden >

Exod. 23. j^y brenght de tafels met , als zegels van het bont

Die aenfyn lieftal volck de Schepper heeft gejont.

Hy Tiet de lofle jeught daer in het groene danflen >

Hy fïet het galden kalfge^iert met rofe-kranifen

,

Hy goyt de tafels vvech , eer hy die vorder droegh y

Vermits een yver-vier hem in den boefem floegh •

Daer leyt het wonder ftuck , daer leytet heen gedreven >

Daer God met eygen hant fyn wet heeft in gefchrevcn >

Daer vvort oock Aron fclfs ten hartften over-haelt >

Vermits hy met den hoop van God is af-gedvvaek-

Daer laet hy ftracx het kalftot ftofen afïèn branden > ^
En 't vvort tot menfehen dranck , en al tot haerder

Als ofhy feggen wou , Dat ghy noemt uwen God'

VVort hier tot enckel dreck ^ en dat tot uwen fp° c "

Nochiffet nietgenoegh, drie duyfentkloecke manöe5

Die worden aen-^etaft en door hetfweert verbannen

Deuu $
J7.

Fxod, 3 1.

26.

Exod. 34.

10.

Geflingert over-hoop

,

Siet wat een droevighW cï

Siet in hoe grooten druck vervalt de ganfche Kerck -

Noch laet de goede God figh wederom genaken 3

En laet een nieu verbont en nieuwe tafels maken >

Hy trooft het droevigh volck, en neemt het v veder

En ftelt door Moyfes vaft hen by te fullen ftaen %

Te drijven uy t het lant de raeuvve Iebuiijters >

Te jagen uyt haer erfde fiaoode Cananijtcrs >

En menigh ander volck , mits dat fyn reyne vvet

Hun fy een ftage peyl , en blijve vaft gefet •
J
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,e tijt doet haren gangh, dc rappe jonge lieden

|
c gaen in grooten ernft de vette kuft berieden

,

tn keeren weder 't huys y en weten tot den gront

Hoe dat het binnen-s'lants en op de grenfen Ttont

.

hrengen aen het volck foo gulle vvijngaert vruchten y

üat onder haren laft oock jonge mannen fuchten ,

De kloeckfte van het heyr , zyn befjeh met hun tvveen

Met eenen druyven tack met eenen tros alleen

.

n brengen vijgen met en appels van granaten >

^er al dat aerdigh freuy t en mocht hun geenfins baten

,

De ganfche leger muyt 3 en t heyr is op den loop

,

Om wie hen tegen is teftortenover-hoop.

y Ichricken voor het lant en al dé vafte (leden

,

y vreefen voor het volck en hare grove leden

,

Hn daer en komt niet eens in haer verdraeyt gepeys

t
VVat God al heeft gédaen op fbo een lange reys

.

pfchoon ofCaleb riep . De Itedcn zyn te winnen

,

^aet ons maer Hechts het vverek in Godes naem beginnen

,

Daer is geen luft eylacs ! daer is geen heggen acn >

1

Men vint geen handen meer genegen om te flacn .

Men ley t hem nac de doot , gelijck de Jieden meenen >

Vallen Caleb aen > en goyen harde fteenen

De goede Iofua en wert oock niet gefpaert , -

Maer is in dit gevaer door Godes hant bevvaert.
tracx vvorter op het heyr een vonnis uyt-ge(proken

,

u^t haren over-moct ten Vollen heeft gebroken ,

VVie meer als tvvintigh jaer van fyne dagen tek

;Die fal tot enckcl mis verteren op het velt

.

!p
c fal ( dit was de vloeck ) hier aen der heyden ftervcn,

nu ofnimmermeer den vetten gront verwerven

,

De fone Nün alleen en Caleb boven dien > -

h by God toe geftaen het lant te mogen lien J

E 3 Daer

Num, 14,

35-

Num. 13*

z 3 .

Num. 14,

6.

Num. 24.

20,

Num. 14.

3*.

i

1
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3« GEESTELICK"
Dacr treuren' over-luyc , daer vveenen alle mannen ,

Van hope nu berooft , en uyt het lant gebannen

,

• En ftracx daer op foo volght en peft , en harde ftrijt

,

En niet als ftaegh verderf , en niet als droeven tijt

,

. De ftoute Koragh muy t en Dathan daer beneven

,

Door haet, door fvvarten nijt, door eer-fucht aen-gedrever

Abiram komter by en dringhtgevveldigh aen,

Sy willen Priefterszyn, en voorden Heereftaen.
Twee honden vijftighman , al luyden van vermogen

,

Syn tegens Godes erfgevveldigh op-getogen

;

Daer ftaethetganiche volck in wonder groot gevaer?

Maer 't vvort ih korter ftont des Heeren macht gevvaef •

Het aertrijek doet hem op tot aen de diepfte gronden

,

En Koraghs ganfeh gefin is inder haeft verflonden

,

Syn huys leyt over-hoop , fyn tentc neer-gedruckt

,

En hy vvert inder haeft int duyfter wech-geruckt.
Maer feboon of al het volck aenfïet de fvvare plagen

,

Die Dathans 'grilligh rot gedwongen is te dragen

,

Ten vvort noch even-wel niet buyghlaemin den g
cC^'

Soo dat het even dben den Hecre niet en vreeft.

Het gact cp Mofes aen, als met de ganfche leden

,

Het fmaet op fyn bcleyt met onbelchofte reden

,

Het fey t met vollen mont dat hy uyt wrangen aert

,

Het zaet van Abraham in geenendeel en fpaert.

God fiet den handel aen met gramfchap aen-gefteken

,

En gaet door ièlfaem vier fyn dienaers onrecht wreken

,

Üacf rees een hecte gloet die op den leger quam

,

En in een korten ftont veel duylent menfehen nam \

God fey t hem boven dat : Ontircck c u van ds fcharen
lek wil aen defèn hoop myn krachten openbaren

,

En plagen al het heyr met druck.en ongeval

,

Soo datter niet een menfeh hun over-èkjvenQ

.
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.

Aron, op (Jen raet door Mofes hem gegeven

,

leeft met een foeten reuck de.plagen vvech-gedreven

,

En God met een verfbent . de kracht van haer gebedt
Die heeft het fnel bederfen hacftigh vier belet

.

c krant is uyt-gcbluft . Daer komen blydc dagen

,

Vant Arad vvort gevelt > en fyne macht geflagen

,

Het vruchtbaer Canaan , dat in het zuyden lagh 3

Is inder haeft verheert , en (chier met eenen ilagh

.

ac r trcekt de leger op , maer tvvijl de lieden reyfen 5

ö op haer eerften ftaet en op Egypten pey fen

-Beginnen nieu geklagh en reden fonder flot >

Sy grollen op een nieu en morren tegen God

.

iet vvat een vreemt gewoel , en wat een felfaem leven l

*Y doen fchier anders niet als gins en weder fvveven ,

VVy dolen even-ftaegh , al zyn wy byfter fvvack >

O»
spillen onfe jeught , in druck en ongemack .

.
let vvat een flappe koftwy op den tocht gebruyeken !

^t kaneenquackel zyn voor onfe gragc^buyeken ?

VVat £eeft nien aen het volck het labbe-foete Man
„ Dat ons geen rechte kracht ofherte ereven kan ?

^ die eens wederom Egypten mocht betreden

,

^ daer van edel graen eens broot te mogen kneden

,

Dat heeft eerft kruymen in j en pit , en rechte keeft

v Eu kan in volle maet verquicken onfen geeft

.

^ct vvas een groot vermaeck aen onfc jonge gaften

,

°en fy eens in het vet tot aen de kneuckels taften y

En hadden vollen luft van khaep en oflen-vleys

,

En gaven even-ftaegh den buyck haer vollen eyfch

.

^aer ls die goede tijt , en alle vreught gevaren ?

dat vvy noch een reys foo wel gefeten waren

!

yVel op dan > Abrams zaet, waer toe hier langh gedraek ï

tTis beter eens gekeert als even-ftaegh gedvvaelt

.

God

Num, 16»

47«

r

5*

5
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4* G B E S T E L I C K

God hoort den nortfehen vrock, en fentkm heete flangcn j

Die met een dichten krol haer om de leden hangen

,

Die fchieten haer vergiftot aen het innigh bloet 3

Soo dat in korten ftont de ziele fuymen moet

.

Hier komt een herders kint getreden aen der heyden ,

En gaet met bly gemoet fyn teere fchapen vveyden ,

En t'wijl het uyt de borft een aerdigh deuntjen fmghc ,

Soo voelt het dat een flangh hem om de leden (pringM
'

Daer is een jcughdighpacr in Mie vreught gefeten

,

En, eer het yemant weet, foo worcer een gebeten

,

Daer fet een jonge maeght haer in het jcughdigh kt'^1 '

En waerfe bloemen foeckt daer komt een adder uy* •

pC
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C K.H O V W E L t

&c vryfters zyn gequctft, de vrouwen krijgen wonden

,

rm haer (achte borft, ofaen haer teere monden

,

En menigh wacker man ontfmght een feilen beet

,

Terwijl hy light en ilaept, ofaen fyn tafel eet.

^
aer hoortmen droefgekerm door al den leger rijfen

,

en yder (oeckt den Heer fyn finerten aen te wijfen

,

En God verhoort het volck , en , even metter daet

,

^ Vertoont haer fyne gunft , en fchaft haer goeden raet

,

^ |

aet , in korten ftont , de fiecken troon: genieten

,

y wet aen lynen knecht een flangh van koper gieten

,

Die vvortom hoogh gerecht te midden op het velt

,

k

A en goede van het volck dat gift van adders quclt

.

^.
vvie het dier befigh , hoe kranck hy mochte weien,

^ Was van fvn verdriet van ftonden aen genefèn

;

J*
en namgeé menfché hulp, geé dranck ofheyllaem kruyt

V\/

è ^angh macr ccns geuen die j°egh het fvvadder uyt

.

^

v at dienter meer verhack? geheele veertigh jaren
/n aen des Heeren volck met dolen wech-gevaren

,

En eer het oyt fyn erften vollen hebben kan

,

>^
soo valtcr op den vvegh fes hondert duyfent man

.

^
ls ganfeh een nieu genacht, feer vveynigh uyt-genomen

,

en vvien het is vergunt in Canaan te komen

,

refte die verfmelt door veelderiey verdriet,

^
Eer dat het immermeer hetgoede lantgenict.

p Jeyders even-felfs , die God hun hadt gegeven

,

; aUc vvcch-geruckt ; en op de reys gebleven

,

^
c goede Mirnam , de Priefter Aron fterf

,

^ dat hy oyt een voet in Canaan verwerf

;

£

c
groote Mofcs (elfs, hoe feer hy heeft gebeden

,

\
m°chtden vetten gront fyn leven noy t betreden

,

j^t deylen aen het volck ; hy kreegh een ander lot,

Num. 20.

2.

Num. ie,

28.

Deut. 34,

5-

y leyt fyn leven af, en gaet tot fynen God

,

Macr
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41 GEESTE LICK

Iud.2. II.

Iud. 6. I.

Itid.6. li,

i. Sam.1.
12.

j. Sam. 4.

10.

Macr wat gefwinde pen fal na den eyfch verhalen

Het lijden van de Kerck , en haer geftrenge qualen ? \

J

Enwat een ftaegh verdriet dat om haer heeft gelvvier

Terwijl des Heeren volck door Rechters is beftiert

.

Doorliet het ganfch beleyt , na vveynigh blijde dagen

Soo rijfca ovcr-hant al weder droeve Hagen

,

Al niet fomtijts ruft , 'cis voor een kleynen tijt,

Want ftracx foo rijder twift en weder nieuwen Itnj
'

Want na het grilligh volck van God is af-getrcden ,
•

En Aftarot gevicrt \ en Balam aen-gcbeden

,

Soo treft haer wederom des Heeren felle ftraf

,

Die haer aen Midian als (laven over-gaf

.

O hart y o fondigh volck ! ó Godes diep ontfermen

!

Hy laet het vvoefte lant al wederom befchermen

,

Daer rijft een Samfon op , een Iepht' ofGideon

Die jaeght de nevels wech gelijck een helle fon

.

Dit is een vafte wet , de fonden met de plagen

Die gaen als over-hant , en op gcfette dagen

,

Als deen haer loop begint, daer is geen tvvijffel aen r

De tweede komter by en geeft haer op de baen

.

Maer onder dit verdriet, en veeldcrhande plagen

Daer mede Godes volck geduerigh is gellagen

,

Soo heeft hy menighmael, vernieutfyn heyligh bon

By hem al vaft gefet oock eer de vverelt ftont .

,'Tis dncmael hondert jaer dat Mofcs is verfcheyden

,

En dat den fone Nun den leger quam te leyden

,

Siet Eli recht het volck , een al te fachten man

,

Die in fyn eygen huys geen regel houden kan

.

Gods offer vvert befinet ,'fyn heyltghdom gefchonden?

Soo buyten alle tucht , foo los en ongebonden

Is Elijs ftout gefin ; maer fïet een droeven flagh

,

Gods yver roeyt het uyt, en al op eenen dagh . ^
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HOVWELICK. 43

Maer dat noch harder treft , de leger vvert geflagen

,

bont-kift even-felfs ten buyte vvech-gedragen

,

Geftcltin Dagons huys , en alfle weder quam

Doenwas het dat de doot veel duyfent menfchen nam.

Ontrent dien eygen tijt is Samuel gekomen

,

^ door het cranfche Iant als rechter aen-genomen

,

Maer Hechts voor fynen tijt : want als hy vvert bedaeght

En hebben aen het volck fyn kinders niet behaeght

.

kaer gingh doen Iacobs zaet fyn eerftc ftant verhelen

,

^ct wil een hooger vorft , een eygen prins verkiefen

,

Het vvenfcht te zijn beftiert door Koninghs edel bloet

,

Gelijck het meefte volck door al de werelt doet.

J
1* het op dit verfoeck vvert Saul uyt-gekorcn

,

Maer heeft al wederom het rijck eer langh verloren

,

Soo dat oock eer hy fterftot vorft gelegent vvert

De foon van Ifü een man na Godes hert.

^aer ick en feyde niet al had ick duyfent tongen

,

^>e dat de ware Kerck in David is befprongen

,

\ En wat figh over-al voor onheyl heeft vertoont

,

Eer dat hy na den eyfch ten vollen is gekroont

.

Men fagh hem cven-ftaegh aen alle kanten tergen

,

^elijck een vluchtigh hert , ofvelt-hoen op de bergen

,

Maer efter heeft de man , als met een vollen kift-,

Den Bruydegom gefien en in den geeft gekuft

,

^cn Bruydegom omhelft , den Bruydegom geiongen

,

^och meeft als fyn gemoec in enghte was gedrongen

,

Dan fcheen het dat de vorft tot in den Hemel rees

,

En fchier als metter Kant den grooten Harder wees

.

Maer na dien vromen helt is Salomon gekomen

,

En heeft van al het rijck den fchepter aen-genomen

,

Een vorft van hoogen geeft , en wonder diep verftant 3

Hocdanigh dat men noyt in menfchen breyn en vant

.

F z Die

i.Sam.6.

19.

i.Sam, 7.

3'

i.Satn. 8.

i.Sam.tOi
11.

1. S'am.13.

14.

i.Sam.15.

*3-

1. Sam.16.

13-

1. Sam.13.
Zó.

Pfalraz.

1 1.

Pfalro 45.

9-

1.Kon. i4>

9.
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44 GEESTELICK
Die heeftin fyn gemoet , door heyligh vier gedreven >

En met de ganfche ziel tot fynen God verheven

,

Gefongen voor den Heer , een hoogh , een wonder fóïi

Daer in men fyne Bruyt in haer gedaentc fïet

.

Wel op y 6 vrienden op , komt brenght hier reyncr ooren*

Als die naer ydel jock en aertfche dingen hooren

,

Komt fiet hier hoe de Bruyt by wijlen is beducht,

En hoe haer brandigh hert in waren yver (ucht

,

En hoe de Bruydegom met poofen is verborgen >

En hem niet vinden Iaet tot aen den lichten morgen>

En hoe de droeve Bruyt dan hare klachten doet

,

En hoe de Bruydegom haer wederom begroet

.

FFiegeen liefde noch en voelt,

Liefde , die dengeeftveivvec^
Maer noch inderaerden woelt,

En daer heen definnenJlreckt;

FFat ijl ,fchoon hy 'toogewent
Op dit hoogh , en heyligh liet f

FViegeen liefde noch en l{ent
f

T>ie en \enthaer tale niet.

B R V
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HOVWELICX.
4

BRVYLOFT-GEDICHT
OP HET

Heeste lickHOVWELICK
uyc

HctHooge - liedtSalomons.

Y N flauwe ziel verlanght , om , door het jonftigh kliffen
Van mynea Bruydegom , haer brant te mogen bluflèn

,

! dat ick inden geeft fyn liefde voelen mocht

,

y
°o had ick inder daet al wat ick immer focht

.

jjgünftc
, weerde vrient , gactalle foet te boven

,

jatter immer wies in alle koninghs hoven

,

vrientfehap overtreft den alder-beften wijn,

I be ;

Ie van ccn §LlIle r<™ck oyt kan gelefen zijn

.

5
*cuckvan uwe falf verquickt benaeude finnen

,

dat u Sions volck en al haer dochters minnen

,

°o dat ghy aengefocht en hoogh geprefen vvert

,

\T die "ne&dcn zyn , en van een fuyver hert

.

\ r ^
VaC lck Diô en mac^ > vviltmy tot uwaerts trecken-,

la l myn trage ziel tot uwen dienft verwecken

,

P
an fal ick veerdigh zyn > daer ghym vrede ruft

,

0^ vinden even daer myn vollen hertfen luft

.

KÏ°u Scmocc'
vvllt ghy mY hechts geleyden

s

gny voor uwe Bruy t u kamers doet bereyden

,

ïn°
VV

I

0ld
'

ick Vry gcftelt van dmck
>
cn ongcval *vvil oock uwen lofgaen melden over-al,

F
3 En
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46 G E E S T E I I C K

En wil oock uwen trooft , die wy , met groot verlangen

Tot in het diepfte mergh door uwen geeft ontfangen

,

Vertellen aeri het volck y en brengen aen den dagfy*

VVaer. uytmen uwe gunft en liefde kennen magh •

Hoort maeghden , die bewoont de gras-begaefde vlecke >

Daer figh IeruCalem komt inde leeghte ftrecken,

Al ben lek fvvart bevleckt , gelijck ick heden toon >

Myn vvefèn even-wel dat is inwendigh fchoon.

Of ick een tente fchijn van rauwe Kedarijten

Noch is myn helle glans als Salomons tapijten >
}

Al fchijn ick wonder bruyn
,
ey fegh , wat leyter aen

•

Een heete fonne- fchijn die heeftet my gedaen

.

De kinders , die wel eer myn moeder plagh te voec^en,

jCIi,

Zijn tegen myn geftoort, ick moeft den wijngaert hoe

Die was my toevertrout en dier genoech belaft)

Ick hebber even-wel maer v veynigh op gepaft . ^
Doch ghy,mijns hertfens trooft^fegh waer u kudde W^y

En waer ghy fult het vee ontren c den middagh leyden >

VVaerom Cal ick alleen myn hutte ncder-ilaen,

chriftus, En buyten u bedrijf by loofe vrienden gaen

.

degon/"
^dien B^y n *ct cn vvect

> o fchoonfte van de wijven >

Waer dat ghy na den eyfch u kudden hebt te drijven >

Soo neemt het feker fpoor van myne fchapen vva^r>

En vvey t tot u gemack u tecre geyten daer

.

Vriendinne > wel te recht vvert uwe glans geleken

Met Pharos ruytery , daer van de vorften {preken ,

Ofmet het fchoon caros , daer op de Koningh rij c >

Hocdanigh noyt en was in al den ouden tijc

.

Ick hc u (oec gelact , u roos-gelijcke wangen

,

Ge^iert aen alle kant met wonder fchoone fpangen >

Met peerels boven dat , die met een rijeken glans

Om-yangcn uwen hals gelijck een ftaege krans . '^fj
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. De
Kcrcke.

H O V W ELI C K.

Tullen t'iyner tijt verderen uwe leden

,

n tooncn uwen glans in Sions hooge fteden,
vVy Tullen u veriien met allerley'cieraet

,

^,
Gelijck de ftiflche jcughc op hooge fceften gaet

.

g

e

^y
vijl de Bruydegom aen tafel is gefeten

,

1 üct daer met vermaeck fyn lieve vrienden eten ,

SoogCcft.m.yn Narden-ialfeen wonder Toeten lucht,

q \ .

er ^oor ^e bange pijn uyt myn gewrichten vlucht. I

^

c !Jck de Mirrhc werekt wanneer die is gebonden

,

'n een dichten tros te Timen op-gewonden

,

^ aen myn borft geley t , en my tot rcucke dient

,

p
°o is aen myn gemoet de gunft van mynen vrient

.

Yy
VveTen is gelijck de gulle wijngaert-rancken
aerom dat Engeddi den Heere plagh te dancken,
tyn vveTen is gelijck als Cypris edel kruyt,

^
*~iet Toetfte dat men vint ofacnder heyden fpruyt

.

^°om hier, vriendinne koom, en wilt u Tchoonheyt toogen, bcBmy-
c
*tralen uws gefichts fyn enckel duyven oogen ,

dc£om -

^icr glans is acngenaem , en wonder lief-getal

,

^oo dat ick myn vermaeck daer ecuvvigh vinden Til

.

5qL

^
^on zydy weerde vrient , fchoon zydy myn beminde
c ichoonfte die ick weet ofop der aerden vinde

,

Hoon zydy, weerde vrient, en uytter-maten Toet

,

0^° dat in 11 Deftaet de Iuft van myn gemoet.

g
s leger is geciert met alle groene kruyden ,

.

e aen ons reyne min een itaege jeught bedilden

,

Pns buys flact wonder valt met Ceders op-gebout,

lek k
°n ê §a^ery van Tchoon Cypreflcn hout

.

j

11 Cen ĉ^oone r°os ' van Saron hergekomen

,

^
iuyfter van den hof, een Prince van de bloemen

,

en edel aerd-gevvas dat in de dalen groey t , .

11 eeuvvigh jeughdigh ftaet, en fonder eynde bloeyt

.

Dc
Kcrcke

.

Het i.

Capitiel.

De Bruy-

En
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48 GEESTELICK
En ghy , ó weerde Bruyt, een lely vergeleken,

Staet in een dorren gront, daer u de doorens fteken

;

Maer des ai-niet-te-min u glans fal niet vergaen

,

Ghy blijfter ongcfchent en vaft gevvort.elt ftaen.

Geiijck een fchoonen boom, met vruchten over-Iaden,

Staet by hec wik gewas en aen de dorre paden >

Soo is myn weerde vrient ontrent de fteedtfche jetig^'

Dies is fyn aerdigh loofmyns hertfens grootfte vreugd'

Syn groen en geeftigh Wat is alle myn vermaken >

Als mijn verdorde ziel fyn fchaduw mach genaken ;

De vrucht die van hem komt verweckt my in denmei
Een finaeck die (beter is als oy t myn herte vont

.

Hy gaet, uyt reyne gunft, my tot de plaets geleyden >

Daer ick , totmyn vermaeck , de maeltijt fïc bereydcn *

Hier door ontfonckt myn hert, en voelt een innigh l

En fegh eens vvaerom niet ? de liefd' is fyn banier •

Wat ick u bidden mach , wilt my door wijn verquicke*
1 *

En laet my van den dorft in hitte niet verfticken

,

Bevochtight my de ziel met friflen appel-dranck >

Ick ben tot aen het mergh , ick ben van liefde kranck
•

Myn vrient , die dit verneemt , en laetmy niet verlegd 1

Dies komt fyn flincker-hant om mynen hals gefegen y

En fynen rechten arm om-helft myn teere borft >

Die met een ftaegen brant na fyne liefde dorft .

fl)

Hoort, dochters, hoort een woon. Ick moet van u begecr

Ierufilemfc jeught , ick wil u gaen befvveeren

By al het geeftigh wilt , in dal ofbofch gevoet

,

Dat ghy in defe vreught ons geen belet en doet

,

Dat ghy het foet vermaeck van myncn uyt-verkoren

Geen hinder aen-en-brenght , en niet en komt te ftoren ;

Ach ! laet hem nevens my , ach ! laec hem doch gerti^ >

Totdat hec anders valt, ofdat hem anders luft- . ,U



HOVWELIC. K.

lek W '
^ h°°r CCn ftem J kk hoor ecn ftemmc

,
' hoor een helle Item , die komt tot my geweken

,

en ftem die my behacght , een ftem van mynen vnent

,

Mt fu my t0t tr°° ft 3 011 enckei k&en dienc *

ck f L
m metter ^ae^ totmXn vcrtreck genaken

,

*c hem grooten fpoet en fnelle gangen maken

,

£fem kan geen fteylcn bergh , geen heuvel tegen-ftacn

,

^ \ty kan idoor fyne kracht dc rotfen over gaen

.

^
Is gelijck een rhee , die met gelvvinde (prongen

door het dichte loofganfch veerdigh in-gedrongen
j.een ruyghte v.m het wout, geen haegh die hem belet ,

Hoe
^ Vmt Ccn °Pen ^aen > vvaer hy de voeten fct

.

$o0\
VVC

*^ mcnighnuel noch verre fchijnt te vvcfen

,

s

«omt hy lijcke-wel ganfch hacftigh op-gerefen,

^

cnoon ons een muer verfchey t, hy kijckt te venftcr uyc,
b n hout een vvacker oogh ontrent fyn lieve Bruyt

.

^°pent fynen mont, hy ïpreecktgcvvenfte reden

,

.gaen my tot het mergh en tot myn diepfte leden

,

y leyt, Vriendmne komt , en voeght u nevens my,^ vveeft eens op het Ieft van alle kommer vry

.

S
y

Vvintcr ls gcgacn
i en alle ftuere vlagen

door een foeter lucht geworden fchoone dagen

,

c regen is voor-by : men liet het jeughdigh gras \

% \

n^ a^C kallt^ aerc%n Wocm-gcvvas

.

fye p
0orc het hly gefmgh , men hoort dc vogels quelen

,

^
het de tortel-duyfontrent haer gaeytjenipelen

,

^e?r K°
rtgc£

' droe%eklag^maer niet als enckel vreught,

% a
chl

i
nt dat al het wout ontfpringht in nieuwe jeuaht

.

^to
63^0 viJge_boom naer botten openbaren

,

£
0nc een jonge vrucht daer noy t geen bloeyfels waren,

fel f? i

de vvl
i
ngaerc

-raQck en maeckt een foete lucht

,

«eek den hovenier met hope van de vrucht.

G Wel
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GEESTE LICK
Wel komt , myn cccrc duyf , wilt u tot my begeven

,

Ghy die eens in een rots gedwongen waert te leven ,

Laet hooren uwe ftem , en toont u foec gelaet ,

Ghy zy t aen myn gemoet als enckei honigh-raet

.

Maer , onder defc vreught ; behout my dit verlangen

Der voflèn jongh gebroet in haeften op te vangen

,

Het is een boos gefpuys, en dat totonfer fpijc

De vvijngacrt-raiickcn fchent , en in de druyven bijt

.

Ick ben aen mynen vnent , en hy aen my gebonden

,

VVy zyn te famen een tot aen de diepfte gronden ,

Hy is aen myn gemoet , en ick aen hem verpant

,

En dus is tnflehen ons een onverbroken bant

.

Hy doet fyn kudde gaen in fchoone lely-vclden

,

En drencktfe , met vermaeck , die haer te voren quel&0

'

Siet ! dus gaet hy te werek optrent fyn lieven (tal >

Tot ons een klaerder dagh eens over-komen fai

.

Ick wil dan tot befluy t u defe bede vergen

,

Koomals een jonge rhee, koom huppelt op de bergen

Koom neder > weerde vrient , koom met een ralTeÖ lp

En zy t tot aller tijt een trooft in myn gemoet.

Hr 3. lek was , op myn gemack , in 't bedde neer-gefegen r

Cagutel.
jc [c yvas ^a

5

c
(T
ic fltc cjons }

tot myn vermaeck gelegen >

Daer heb ick grooten tijt by wijlen om-gebrocht >

En hebbe mynen vrient in grootenangfl; gefocht .
p ^ f

Maer fchoon ick my des vvcrcx gingfit dicmael onderW*
11

Hy , die myn herte Tocht, en vvailer niet te vinden ,

Ofick met handen greep , ofmet de voeten ftiec ,

'K en vant hem in het bed ofinde kamer niet .

,

Dies gingh ick al het ftuck wat naerder over-leggen ,

Ick gingh tot myn gemoe t met grooten yver feggen

:

Verheft u , traegfa geftel , begeeft u van het bede,,

En liet dat ghy met ernft op uwe plichten let

.

Ei

'c



HOVWELICK.
^icr 0p heb ick terftont het (achte dons verlatcrf,

gingh my door de ftadt begeven op der {traten j

Maer hoe ick foccken mocht 5 en vvaer ick immer quam >

^cc was myn ongcluck > dat ick hem noyt vernam .

>
aer het ! een vvacker volck > dat in de lange nachten
door de ftadt gewoon op yder huys te wachten

,

nam ick tot behulp , en dede myn bekiagh

,

Hn vraeghde vvaer myn vrient in t duylter fchuylen magh

.

jp
cr na dit onderfoeck , een kleynen tijt geleden

,

11 c?r ick van de fchaer ben verder af-getreden

,

Soo vond* ick even hem die my verheugen doet

,

j
vond' ick myn vermaeck y en trooft van myn gemoet

.

j

^Sreep hem in den arm > ick leyd' hem vander ftraten y

hield hem wonder vaft > en woud' hem niet verlaten >

Ick bracht hem in het huys van die my heeft gebaert y

. öacr vvort hy 't myn er trooft op heden noch bevvaert

.

^
vat ick u bidden mach > ó Sions reyne maeghden y
adt ghy oy t deerenis met die van liefde klaeghden y

breed doch ons vermaeck,en ftoort ons vreughde niet,

v
A ot u de liefde felfs hier anders in gebiet •

jy

Cr wie doch mach het zyn y die met een vrolick vvefen y
lc Uyc de wildernis als roock is op-gerefen y

Als roock van foete lucht ? wie is de lieve Bruy t y

^
öie geur en vvafem geeft gelijck het befte kruyt ?

^

le niet als mirrh' en blaeft y en doet om hooge rijfèn
ei) reuck

y een wieroock-damp y van yder een te prijfen,
^en lucht die ons verquickt en beter fegen bren^ht
Als eenigh konftcnaer y die goede reucken menaht

.

5j

att fat des Koninghs bed ; dat hem fyn dienaers ftelden y

Jvvajpeijs om de koets , cn even feftigh helden

,

;r
le ötn fyn leger ftaen , en houden goede wacht
0or ^ dat yemant vreeft te midden inder nacht

.

G 2, Sict

Chrifta$,

i

i

4
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GEESTELIC K

Het 4.

CapiueJ.

Siet daer een vvacker heyr van onvertfoeghde knechten *

Die met de fvvarte machten helfche fpoken vechten >

Die met hetquelligh vleefch , en haet , en wrange nijt >

Zijn ftaeghin ongemack ym ecuvvigh in den ftrijc •

De Vorft van Ifraël > van David.hergekbmen

>

Die heeft uyt Libanon het cedej'-hout genomen ,

Daer heeft men uyt gewrocht heffchoonfte lidekant,

Dat oyt naeu-keurigh oogh'in Princen hoven vant

.

De ftijlen van het vverek , daer op het ibet verheven ,

Zijn uyt een .wit metael na tcchten eyfch gedreven

,

De vloer is enckel gout , en waer den hemel ftreckt

,

Dat is met purper-root ten vollen over-deckt.

Maer niet en kan het vverek foo reynen luyfter geven

>

Als doet het aerdigh tuygh door uwe jeught geweven
O Davids (choone Stadt s kier onbevieckte min,

Dat is haerfchoonfte pant, en neemt den Koninghi^-

Nu dochters Sions komt^ bellet hier uwen Koningh

,

Hoe ^ierlijck dat hy treet uyt fyn yvoren woningh,
Belie.t voor alle dingh fyn edel hooft cieraet ,

Dat alle Prinsen dracht in als te boven gact ;

Dat heeft het deftigh wijffyn moeder hem gegeven 7

Als hy op fynen throon met eere fit verheven

,

Als hy door al het rijck fyn groote bruylofc hiel

,

En in de vreughde fwom als met de ganfche ziel

.

Schoon zydy , lieve bruy t > fchoon zydy 3 myn vriendin*^ ;

Ghy draeght in u gefïcht een vvoon-plaets voor de tni^ilC >

V oogh verquickt den geeft van alle jonge mans ,

Want noyt had duyven oogh foo aen-eenamen gl^ns
'

7

En ofop Gilead veel jonge geyten vveyden

,

Die aen een klare beeck een harder komt geleyden t

En waftdaeralhet vee, ghy zythet, vveerde m^cghc

Wiens hair en fchoone veruvv aen my voor al ttól»cê^

vv
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HOVWELICK.
,

et zyn in myn geficht , u overrchoone vlechten
c my u foete min in al de finnen hechten

;

V tanden wonder net , en in haer reken vol,
tyn wit acn alle kant gelijcbals reyne wol

.

'Ppen zyn gevervvt gelijck als verfc rofen

,

V?
1 ^oc^en in V0UC11 luyfter blofen,

v Iprake
, die geftacgh' als door de rofen gaet

,

y y

s r°ecer in den klanck als enckel honigh-raet

.

S
y

Vangen aerdigh root /en jeughdigh boven maten >

' als het edel vocht in appels van granaten

,

*c maken des te meer u fchoonheyt openbaer

,

,

ermits die zyn omringht van u gckrinckclt haer

.

Is
r

1

Cn **vn Sevo%n van duyfent uyt-gekoren

,

<*ht en op geciert, gelijck als Davids toren

,

aer hanght het vvapen-tuygh van menigh edel helt,

fy^j
voordes Heeren volckhetlijftepande ftelt.

5
er dienen by gevoeght u tvvee-gelijcke borften

,

e vreuglu en hcrtcn-lufl: van alle jonge vorftcn

,

n t aenfien lief-getal gelijck een jonge rhee

,

y even fonder vleck als nieu gevallen fnee .

el aen ick gae beften de mirrh en vvieroock-bergen

,

°t dat de klare fon den nacht fil komen tergen ,

&

Jot dat de fchaduvv wijekt, en dat de lichten dagh

^
Ooox ganfeh het aertfche dal haer ftralen fenden magh

L
°011 zydy , lieve Bruyc , fciioon zydy myn beminde,
° dat ick geen gebreck in al u leden vinde

,

°o dat ick niet en fie , waer ick het ooge llae

,

n m
^
n*ct^cn

*
i,cn U niet vve^ cn '

ï
0t

Van Libanon , ick fil u naerder leyden

,

Jjjj*
net vette gras , en in de groene vveyden

,

fult van Hermon afofvan Amana fien

* at in het lae^e dal voor wonder fil gefchien

,

G i



H GEESTELICK
Ghy fult den Leopart , ghy fult de felle leeuwen >

En al het vvout-gelpuys onaerdigh hooren fchreeuvven >

Maer defen onverlet, Vriendinn', ontftelt u niet,

'T is buyten u gevaer dat ghy het onheyl fiet

.

Van dat myn eerfte gunft is over u gekomen

,

Soo hebje > lieve Bruyt , myn finnen in-genomen

,

Ghy hebt door u geficht myn herte vvcch-geruckt >

En u verkoren beek dat flater in gedruckt

.

Hoe (choon is u gelaet ! hoe foet en uyt-gelefen

Is , myn gewende Bruyt, ureyn en eerbaer vvefèn

Daer is geen (pecery , ofgeur van (beten wijn

Die met u friflche jeught oyt kan geleken zyn

.

De keeft van honigh-raetbefproeyt de reyne tippen

Van uwen rooden mont , en (choon-gebloofde lippen *

V kleet geeft foeter reuck , en beter vVafem uy

t

Als Libanons gehucht , en al het edel kruy t

.

Ghy zy t , ó weerde maeght , te rechte vergeleken

Met ftil en fuyver nat van ongemeene beken 3

Ghy zy t in myn gepeys , en dat tot uwen lof,

Een wel-bcmucrden tuyn , een toe-gefloten hof.

V rancken zyn gelijck een boomgacre van granaden >

Met vvieroock over-al en Nardus ovcr-laden

,

Verluftight boven dien tot in het minfte deel

Met mirrhc , fïffcraen , en reucke van kaneel

.

De Kalmus vvaftcr by , en toont ha er aller wegen

,

. En vvaerom meer gefey t ? ghy zy t ons enckcl fegen y

Ghy zyt ons rcyn gewas , dat geur en krachten heeft'

VVaer door een bange ziel gefont en vrolick leeft >

Ghy , die gelijck een dau de kruyden komt befproeyen,

En als een hemels-nat op dorre gronden vlocyen

,

Daelc af van Libanon > maer des al niet-te-min

Soo dnnckt het ganfche lam u njeke beken in

.



HOVWELICK.
y °P bty Noorden wint metuwe ftuere vlagen

,

milten vuylen damp van onfen boomgaerc jagen,
Maeckt dat ons veyl gewas niet al te ras en fchiet s

,

nt ^ac en dient voor al de jonge planten niet

.

^
aerghy oock foete lucht, gerefen uyt het Zuydcn,
°oni Tygen over ons, en onfe teere krnyden

,

^oom lockt de bloemen uvt , en dat te rechter tik

,

Gewijlde koele Mcy op uwe vleugels rijt

.

k

an myn weerde vrient tot fynen hofgenaken

,

11m dat fchoon prieel fyn herte vrolick maken

,

^n (al hy met vermaeck , genieten van de vrucht,

lel k
° Cn r^P^leyt ktijght door uwe foete lucht

.

j ,

^en van heden afin mynen hofgekomen

,

heb dacr al-bcrey cs myn loet vermaeck genomen

,

jek hebbe dacr gepluckt , ó fuftcr lieve B ruy t

,

lek k
mirrhe

, myn gewas , hetpuyck van edel kruyt

.

^
nebbe my gekeft met enckei honigh-racen

,

ct

v

vijn en foeten raoft , bcvvaert in reyne vaten

,

Metliefklickcn melck
, gewonnen in het lant

,

y
Dacr in ick mynen luft en foet vernoegen vant

.

^."clacn dan , vrienden komt , en nut de milde gaven

,

ie u den hecten dorft en honger fullen laven

,

Neemt voedfel , tot verma-ck en met een vrolick hert

,

5 5

Het 5.

Capittcl.

Chriftws.

- . lu^^u YlüUtMJC

U

!

0t u de geeft verheught , en even droncken vvert

.

^ in myn vertreck , de flaep hadt my bevangen

,

ivveefde met gemack ontrent myn bolle wangen

^
aer fchoon fyn deufïgh vocht myn oogen over liep

,

f?^ voek*' ick ^ac myn Jlc:rc niet ^ ccn vo^en ^leP •

^ Ghoon ick lagh bedwelmt, en dat myn finnen maelden

,

*
^ctden droom vervoert, in vreemde landen dwaelden ,

^
ck voelde iijcke-vvel dat ick in myn verftant
x °eh eenighkleyn vernuft engront van reden vant.

En

Du
Kcickc
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5 6 "GEESTELICK
En tVvijl een {waren damp my quam de finnen floppen %

Begon myn weerde vrienc aen myh vertreck te kloppen ?

Ach ! feyd' hy , reere duyf, vriendinne > vyeerde
bruyt %

VVac itl dat ghy u deur voor uwen hoeder fluyt?

Siet , wat een killigh vocht myn leden heeft bevangen y

De vvafem vander nacht die fvveeft my om de wangen y

Myn hair met dicken mifl* en met den dau vervult*

Dit fvviert my om het hooft, en ocffent myn gcdult

•

lek y met dit foet gefpreck in geenen deel bewogen y

Gingh feggen , weerde vrient , myn kleet is uyt-getogefl
?

Hoe kan ick indcr nacht en voor den dageraet

,

Hoe kan ick wederom gaen nemen myn gevvaet?

Hoe kan ick nu ter tijt op uwe dienften paffen ?

Myn leden zijngekuyft , myn voeten af-gevvaflen

,

Hoe dient myn fuyver lijfnu vuy 1 te zyn gemaeckt ?

Ey lieve , neemt gedult tot dat den dagh genaeckt

.

Myn vrient pooght even-wel om in te zyn gelaten y

Maer liet ten lellen afa en gafhem op de flraten , .

j

Daer vroeghde myn gemoet>dacr floegh myn droeve ^

Soo dat'ick met den geeft in bange ftuypen viel

,

Doen rees ick uyt het bedt , en heb myn deur ontfloten*

Ick vont het yfer-vverek met edel nat begoten

,

En dat was cven-fclfs voor my een gunftigh pant y

Gelaten aen het flot door mijn gemindens hant

.

Maer als ick buyten quam > en hem daer meyn te vinden >

Vernam ick anders niet als lucht en fchrale winden

,

Eylaes hy was gegaen , en ick en fagh hem niet

,

Dies viel mijn treurigh hert al weder in verdriet

.

Ach ! wat ick foecken mocht , hem kan ick niet bekome*
1 '

Dies wert myn treurigh hert met onluft in-genomen y

" Ken vont geen rechten trooft al vvaer ick henen liep >

'Ken vont geen weder-fpraeck, hoe-wel ick luyde



n fiet
! terwijl ick dvvaél > de wachters > die my monden

,

crfecrden my het lijf, en vry met diepe wonden

,

(dat my felder neep in al de linnen gaf}

.
Sy namen my , eylaes ï myn reynen lluyer af.

11 roep ick over-luyt : O maeghden foete dieren ,

viens glans en reyne jeught lerufalem vergieren >

*ck bid u wat ick mach y foo ghy myn vrient ontmoet

,

i

^at ghy uy t myne naem hem defe boodfehap doet

:

^S^t > dat ick lynen trooit niet langer weet te derven >

11 dat om fynent wil myn ziele meynt te fterven y

De
Kerckc.

^ eght y dat ick legh en fucht geheeie nachten lanck

,

En waerom meer gefey t ? ick ben van liefde kranck

.

^
Vel (ègh ons doch een reys , ó (choonfte van de maeghden, Maeghdé.

le oy t door foet gelaet een edel vorft behaeghden

,

^Vat is u vrient doch meer als eenigh ander menfeh %

h .^at S^y *n hem befluy t u vollen herten-vvenfeh ?

>
riendinnen hoort een vvoort , Dit is fyn eygen wefen ,

v n vrient is wit en root , van duyfent uyt-gelefen

,

Syn hooft dat is gekroont met glans van edel gout

,

Dat aller maeghden oogh op figh getogen hout.

> geeft die is verkiert mee duyfent {choone gaven

,

hair dat is gekrult , en fvvart gelijck een raven

,

Syn oogh een duyven-oogh , en fuyver boven dat

,

Gelijck een (choonen fteen in edel gout gevat
Vil vvangen als een hofgelegen in het zuyden

,

e*etm et bloem gewas en ongemeene kruyden

,

Syn lippen als een roos , die op haer (choonfte bloeyt,

£
van een foeten dau en enckel mirrhe vloeyt

.

Jn handen wonder net gelijck als fchoone ringen ,
ct khoonfte datter is in alle fchoone dingen

,

tyn borft gelijck yvoor , foo wit men immer vont

,

5yri voet als marmer- fteen , op enckel gout gegront

.

H • Syn
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5* GEESTELICK
Syn vvefen als een bergh met Ceders over-vvaffen

Die tot het rijckgebou van grootevorften pallen > \

Syn lippen wel befpraeckt , fyn tongh vol cnckcl lui \

Adh ! buytcn fynen trooft en vont ick nimmer ruft •

Siet daer is na den eyfch myn weerde vrient befcnrcvcfl.r

Daer is hy wonder net gefchildert na het leven \

Ghy, let op myn gefpreck , want 't heeft een diepe* g

Als'ghy door u vernuft ten eerftcn vatten kont.

Het 6. VVaer is u weerde vrient ? vvaer heen is hy getogen?

Captttd. Qp jac VVy n'uwen trooft hem weder krijgen mogen •

Macghdé. o fchoonfte van de jeught , hy dient te zyn gefocht >

En heden op den dagh u weder toe-gebrocht

.

De Myn vrient die is gegacn daerfriffche bloemen fpruyte11 '

Kcrckc. jacr in vo j[en reuck. de roofen haer ontlluyten v

Daer pluckt hy fchoon gewas , en loofvan edel krüy f

En macckter , t onier vreught , een mirrhe trosjen 17 ;

Wel> vrijfters,hoort een woort, dit zyn myn vafte gr°
n

lek ben aen mynen vrient , en hy aen my gebonden *

VVy zyninalle dinghwy zyn te (amen een,

En al wat yder heeft is onder ons gemeen

.

Chriftus. Ghy zy t , verkoren lief, in fchoonheyt uyt-gelefen *

Gelijck als Thirfi was , of immer ftaet te vvefen

,

Ghy zyt vol hellen glans , en luftigh boven dat,

Gelijck lerufilem de ver-beroemde ftadt

.

Ghy zyt , geduchte macght , in uwe macht te fchrom"
n r

Als groote legers felfs , die na den vyant komen

,

Ofals een moedighheyr, dat met fyn vendels bralt

,

Wanneer het eenigh Hot met krachten over-valt •

Vriendinne , laet den glans van uwe rijeke ftralen

,

JLact u bevalligh oogh op uwen hoeder dale n >

blo&i
Want dat ontfteeckt myn hert 3 tot aen fyn innig*1

Eu roert myn ganfche ziel, dat ick u lieven moet. 0
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H O V W E L I C K.

is
*ck niyn oogen keer ontrent u fchooae vlechten

,

00 voel ick myn gemoet van haren glans bevechten

,

Daer is in Giiead , daer is geen harders kint

^^tfchoonder geyten hair in al de kudde vint.
s lck u tanden ïie tot aen de diepfte gronden

,

'ler is geen reynder wol voor defen oy't gevonden

,

dat haer fchoon yvoor en Cyn bevalligh wit

,

y
* °t in het diepfte mergh vanmyn gedachten fit

.

^Vvangen zyn geciert ( wie kan hem des verladen
?

)

et glans , en edel root , als appels van granaden s

%fonder als het mes de vrucht in ftucken fnijt

,

y
fcn datfe vvert gcpluckc op haren rechten tijt

.

^
^femelt over-hoop de feftigh Koninginnen

,

1 by-vvijfs thien-mael acht, geboren om te minnen

,

maeghden boven dien uy t ganfch het aeruche dal

,

Soo veel dat niet een mcnüch kan noemen haer getal

.

neb ick even-wel , een heb ick uyt-gekoren,
11 °ver langen tijt een dieren eedt gefworen

,

öat fy , cn anders geen , bemint en lief-getal

,

^
&at fy myn weerde Bruyt voor eeuvvigh vvefen fil

.

k

le s fullen haer gewis de Koninginnen prijfcn

,

n by-vvijfs hulde doen , en eere gaen bevvijfen

,

£>c maeghden boven al , de luyfter van het hof,

y
^crheffèn haren naem , en iingen haren lof

.

£
lc is de rcyne Bruyt, die hier komt aen-getreden

,

^als een dage-raet verthoont haer reyne leden ?

^Vie ift die hier vei fchijnt gelijck een helle maen ,

y ^ komt gelijck de fon in vollen luyfter ftaen >

k X

*

e ift die fchrick verweckt gelijck de velt-bani
le lI* het krijghs-gewoel ontrent de legers fvvieren ?

J~j
e t is een weerde maeght , haer ouders eenigh kint,

* °t wiens begaefde jeught de Koningh is gelint

,

H z 'Ken

ïercn,

I

ï

a

\
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GEESTELICK
'K en was , ó foete duyf, 'k en was niet wech-gevveken ,

lek gingh my voor een rijt vermeyen aender beken

,

lek gingh den noten-hofmet yver overfien

,

En hoe fyn teer gewas ten leften (al gedijen

.

Ick fagh ofop hec velt de nieuwe vruchten groeyden ,

En ofde granadier in volle tacken blocyden ,

En ofde vvijngaert-ranck bequamc loten droegh y

En offyn gulle bloem op haren planter loegh

.

Maer als ick geen gewas en vont na myn behagen

,

Soo heb ick myne ziel gaen keeren na den wagen

Van myn vrywiliigh volck , en riep ten leften uytï

En riep , in grooten ernft , tot myn geminde Bruy t
[

Keert , Sulamite keert , 6 bloeme van de vrouwen,

Het (al my vvel-luft zyn li vvefen aen te fchouvven

;

Keert, foete tortel-duyf, het is my grooter vreugd

Als tot Mahanaim het rcyen van de jeught

.

Het 7 . Hoe fie ick, met vermaeck en uyt een diep verlangen >

Capu:d. y voeten net gefchoet ^ en uwe friflche gangen !

Hoe fuyver is de riem gegort aen uwen rugh , -

Een konftigh fchakel-werek , en vry een mee
V navel even foo gelijck een ronden beker

,

Die maeckt u lief-getal , en u mijngunfte (eker

;

V buyck als nicu gewas van edel koren gracn

,

Daer eenigh harders kint beeft roofen om-gedacn *

Vborften, lieve Bruyt, die zijn gelijck als hinden,

Daer tv vee van eender dracht te (amen zyn te vinden , ^

V hals een reyn kleyn-noot , het fchoonfte dat men l& 7

Een toren van yvoor en is foo fuyver niet

,

V oogen hebben glans gelijck de vvater-ftralen

,

Die met een reynen ftroom ontfpnngen in de dalen •

V neus is als het Hot op Libanon gebout

,

Een $ierfel van den bergh , en van het ganfche vvout

.
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HOVWELICK.
looft is

, wonder net , geciert met rijcke krooncn

,

s Carmels hooghfte deel iigh h gewoon te toonen j

j

et üpaogfèl dat u hair in reyne troffen bint

,

q
encke l vorften dracht , het fchoonftc dat men vint

.

^
ecn koningh foo vcrmacrt , geen prinee foo verheven

,

^ngh aen uwe jeught niet is geimt te geven

,

Geen machtigh vverelc-vorft , die , met een vafte trou
->igh niet uyt volle gunft aen u verbinden wou

.

,

y°
e Vve

^ > geminde Bruyt , vocght u het ccrbaer vvefen !

Kught is als de palm in Ichoonheyt óp-gerefen .;

V borft is even foo gelijck een dmyven-tros

,

^.
Die nu geeft aen het oogh een aen-gcname blos

,

^ nu van rijpte fvvelt . Dies heb ick voor-genomen
j om myn vermaeck , tot u alleen te komen

,

Jjn dan fal my de geur van uwen boefem zyn
. Gelijck als edel freuyt , en aengename wij n

.

^
°ct beipraecktc mont die fal de zielen trecken 3

le is een edel tuygh om flapers op te wecken

;

«oo dat een trage tongh , die als in banden lagh

,

,Een wonderdiep geheym fal brengen aen den dagh

.

* hoormyn hoeder toe , en hy is aller wegen

,

ls uyt fyn ganfehc kracht 3 tot mync jeught genegen

.

V Vel aen dan , myn vermaeck , laet ons tevelde gaen

,

tti in het groene wout ons hutten neder-flaen

,

éi

1,
act ons in eenigh deel , ontrent de naefte vleckc q ,

Kerckc,

|u het luftigh velt ons bedde laten decken
,

^et ons na vveynigh flaeps a en in den dage-raet

,

^Gaen fien hoe dat de bloem van onfen vvijngaert ftact.
k ct ons een faeljen voet op al de landen fetten

,

tftet een vvackcr oogh op al de boomen letten

,

hoe de granadier fyn gulle botten fchiet

,

11 hoop tot nieu gewas en fchoonc vruchten biet.

H 3 Hier

llil! li! wUur
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6i GEESTELICK
Hier wil ick, vvcerfte pant , aen uwe min gedenckcn*

En met een open hert aen u myn liefde fchencken.

Ben ick in myn vertrcck ofin het jeughdigh groeti

Ick bender flechts alleen om li vermaeck te doen

.

De bloemen geven reuck , de nieuwe vruchten vvafTen >

En die ben ick gefint u liefde toe te paden j

Wat ick van nieus bekoom, of eertij ts hebgefpaert?

Dat vvort tot aller tijt voor u alleen bevvaerc.
Het 8. Ach ! mocht het eéh-mael zyn , dat ick u , lieve broeder >

Capittcl iin n i

oagh leggen aen de borit van myn gevventte moeder

;

Dan (oud' ick met vermaeck , en uyt myns hertfen $p
oïil

V grijpen in den arm , en kuflèn aen den mont

.

Dan fou , wie mynder {pot , eens ftille moeten fvvijge*1 >

En even met verdriet befchaemde wangen krijgen

,

En al het fchamper jock , dat ick heb uyt-geftaen

,

Sou ( my tot enckel vreught) ten eynde moeten gaen '

Maer li 3 gcvvcnftc vrient, u woud' ick binnen ieyden,

En in myn eygen hert een wooningh toe-bereyden,

Om daer , tot myn behout , door u te zyn verlicht,

Door u te zyn geleert , door u te zyn geftiefct

.

Dan (al ick foeten wijn op edel kruyt verlaten

,

Dan fal ick aerdigh fretiyt en appels van granaten
V brengen aen den dagh, in grootcn overvloet,

Gelijck men op eenfeeft ac.n goede vrienden doet.

Myn vrient Cal onder-dies myn teere jeught befchuttcn >

Want ï is fyn lincker hant die my komc onder-ftutten

>

En
5

1 is fyn rechter arm die my den hals om-vanght y

En met een vaften bant my aen de leden hanght

.

Chtiftus. Ierufalemfchejeught, en Sions lieve maeghden,
Indien oy t reyne trou en vrientfehnp u behacghden

,

Wat ick li bidden magh , en ftoort ons liefde niet,

Soo langh als ghy den lult van onfe liefde (iet . ^
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HOVWELICK.
^ feght ons , wie het is , die , met een deftigk vvefen

,

°mt uyc cn vvoefte gront in ecren op-gerefen

,

D*e op haer lieffte fteutit, en met een bly gelaet,

lek I °k
tr°0ft Van f S^mocc >

in
*lcm verzegelt ftaet ?

^
«eb u op-geweckt, ö Prince van het leven

,

oen my een appel-boom tot kiften heeft gedreven.

J*n daer ontftaet de gront van dat ghy zy t gebaert

,

^
tn hebt de fmert gevoelt van onfen Cvvacken aert

.

^

ricndinnc, lieve Bruyt, van duyfent uyt-gelcfeJi

,

aet my acn uwen geeft gclijck een zegel vvefen

,

Urucktmy op nvven arm , als tot een gunfti<;h pant

,

^
v an daer ift dat de ziel in reyne liefde irant,

^
ls de blecckc^oot van wonder groote krachten*
e
Jiefde niet-te-min die kan het fpoock verachten

,
Die vreeft het monfter niet, al iftet wonder ftraf

,

^ y
is van Hemels vier , en paft niet op het graf.

^
e loon en fnel gedruys van groote water-beken
n heeft niet machrs genoegh , om haer gewekte breken

;

En ofter groote fchat te {amen vvort gebracht.,
v Ten is maer leure-werck dat liefde niet cn acht

.

by ons , nu tertijt , daer is een jonge fuftcr

,

Ie maeckt ons even-ftacgh de finnen ongeruftcr

,

is noch wonder teer , en evenTonder borft,

Vv r
3
!

11 gCCn
^
ICVC VrUC^t bevri

i
den van den dorft,

^
atfuüen vvybeftacn, wanneer de dagen- komen

a
Jly tot echte vrou &1 dienen aen-genomen ?

j^oe fal de reere maeght hem werden toe-gebracht y

y

Die op haer gulle jeüght met groot verlangen vvack ?

£
cndinne weeft geruft, indienfe vverc bevonden
?^

Uer na rechten aert , en vaftm hare gronden ,

^oienfe niet en wijekt , foo wil ick , na den eyfch

,

v Vt haer gaen rechten op een vorftelick paleys

.

61

De
Kercke.

Chriftus

De
Kctcke.

Chriflus.

Wil

I

1
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^ G E E S T E L I C K

Wil fy haer als een deur aen mijnen huyfe toonen ,

,

lek fal niet Ceder-hout haer reyne poften kroonen

,

Sy (al mijn lief- tal zijn , indien haer innigh hert

,

Wanneer ick ftae en klop , voor my ontfloten vvert

.

De Ick ben aen mijnen vrient gelijck een muer gewerden i

Kercke. ^en
—

fync gUn fl.
_ en Qj^t m voiherden

.

Myn borften zijn gelijck als torens welgegront,

En al mijn trooft beftaet alleen in fyn verbont

.

Dies fal ick mijn vermaeck , mijn trooft , en rufte vinden

,

In al dat ick voortaen (al mogen onder-winden

,

Alleen door uwe gunft , door u genade , vrient

;

VVat dat ick go ets bc(ït en heb ick niet verdient

.

chtiftus. De Vorft van Ifraëi, uyt Davids zaet geboren,

Heeft tot fyn vvijngacrt-bergh een edel lant gekoren >

Doch hy en bout het niet , maer treckter huere van >

En laet het ganfeh beleyt aen fynen acker-man

.

Myn wijngaert is myn erf, en ftaet tot myner (brgen*

Van 's avonts even-felfs tot aen den lichten morgen

.

Soo dient dan al de vrucht , die op den acker vvaft*

My t huys te zijn gebracht , en toe te zijn gepaft.

Laet Salomon een deel van fynen hofgenieten

,

En geeft hem van de vrucht, daer uyt de wijnen vlieten >

Maer brenght het vol gewas in myn verheven fael >

VVant die het al beforght behoortet al-te-mael

.

Wel aen nu, lieve Bruyt,die aen de groene boomen*

Die in den fchoonen hof, en langhs de klare ftroomen

V vvoon-plaets hebt gefet, macckt mynen naem beke

Aen die u foeten aert en ftemme zyn gewent

.

De Myn eenigh toeverlaet 3 myns hertfens foct verlangen >

Kercke
. £Q jaeCm yn

ioange x [c \ n [ct meer
'm tvvijfïcl hangen

,

Komt fnellijcknedervvaerts gelijck een jonge ree >

Komt fnellijck,vveerde vrient,en voedc het jeughdig^^



HOVWELICK.
Komt mellijck nederwaerts in dele laege dalen

,

^aer u ellendigh volck, u teere fchapen dwalen

;

Maeckt eens te Jefter tijt ons zielen onbefchroomt

,

Komt hoeder vandé menfch, komt Heer en harder koomt.

Jjacr na dit bly gefangh verneemt men ftuere vlagen

,

Godes weerde Bruyt al weder heeft te dragen

,

vvijic Dichter fterft . Het was een fvvanen-liet

,

, Hetlefte dat het volck van fynen mont geniet

.

f/et rijck dat vvort verdeylt , en thien geheele Hammen

,

üle tegen Reboam in grooten haet vergrammen

,

Ontrecken haer de macht van Davids edel zaet,

. Soo dat het ganfèhe lant in vreemde bochten ftaet

.

Vat is van aertfche macht, en groote koninghrijcken

!

A1 vvat oy t hooge wies dat moet ten lellen vvijcken

;

Hier onder is geen ftaet die eeuwigh ducren fal

,

j

Naer hoogh te zyn gewceft , Coo komt een laegen val

.

y
r°beam die weet , door lift van flimme grepen

,

°or eerft het oorloghs-volck tot fyn bevel te Hepen

,

En heeft Coo met beleyt , en door geduchte macht,
. Mee ft al des Heeren volck tot hem alleen gebracht

.

vat zynder na-der-hant vvat zynder felle flagen

,

°or Ifrael gcgacn , in Ifraël gedragen

!

£>an midden in het rijck , dan weder buytens-lants

,

^ Eylaes
! een ftaegh verderfvan alle jonge mans

.

£
'*er als het meefte deel figb gaftot vreemde Goden

,

11 üet het ongedaen al vvat hun is geboden
ooo vvort des Heeren volck metoorloogh onder-druckt,

y herwonnen , vvech-gevoert , en uyt het lant geruckt

,

s

erftroyt
, gelijck als kaf, in alle vreemde rijeken

,

°^ datfe Iacobs erfin geenen deel gelijcken

,

j»faer God noch eVen-vvel , in foo verboften ftaet

,

"eeft onder hen bevvaert (yn uyt-verkoren zaet

.

I Doch

i*K©n.i lil

43-

r.Kon.12.

19.

2.Kon. 17.
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66 GEESTELICK
Doch offchoon ïüda fict des Hcercn fvvare plagen

,

En wat een harde ftrafhaer broeders moeten dragen

,

Hacr prinsen even-wel die gaen haer ouden gangh

,

En dienen Aftarot wel hondert jaren langh

.

t.Kon^j. £>ies is de groote vorft uy t Babyion gekomen

,

En heeft Ierufdem ten leften in-genomen ,

Den tempel af-gebrant , de priefters wech-gevoert >

zedcchte. En al f*et gan^hc rijck tot aen den gronc gerocre

.

'

Des koninghs ongeluck en is niet üyt te (preken

,

Syn zaet v vert om-gebrachc , fyn oogen uyt-gefteken >

Het fvveert gaet over-al , geen kint en vvort gefpaert j

Geen ouderdom verfchoont, geen teere maeght bevv^

Van al den grooten fchat , van al de gulde vaten >

En worter in de ftadt niet eene meer gelaten \

'Tis al tot buy t gemaeckt en uyt het lant gebracht t

Soo dat de ganfche ftaet als in het leet verfinacht

,

Daer is y in flaverny met droefheyt , wech-gevaren

,

Een tijt, een lange tijt > van thicn-mael feven jaren ;

Daer lijdt het edel zaet meer als het lijden kan ,

Daer is des Hceren volck een {pot van alle man.

De Sienders onder dies > van God hun toc-gefonden y

Die {preken over-luy

1

5 met onbeveynfde monden ,

En Teggen wat het volck en wat de priefters fchort y

En vvaerom Godes hant foo felle plagen ftort

.

Doch fchoon hun is vergunt den tempel op te bouwen >

Noch vvort het deftio-h werek door liften weder-houW^
n

;

De fchrick van Ifraël den koningh in-geprent

,

Maeckt dat hy van het volck fyn eerfte gunftc went r

Maer als de rechte tijt ten lellen is gekomen >

Heeft Lfiras op een nieu de {aken aen-genomen y

Die kreegh doen volle macht te treden in het vverek >

En ftracx > op Godes woort > zyn oock de fvvacke u^^
fl
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HOVWELICK.
Vinter even-wel die , met verfcheyde lagen

,

'e vaders even-ftaeeh in haren bou vertragen

,

Soo dat des Heeren volck > niet als in groot verdriet,

Den legen en de gunft van haren God geniet

.

^faer fchoon de sroote ftadt ten lellen is gefloten

,

och vvort doch al het werck met tranen over-goten ,

De lake , na my dunckt, is weert te zyn verhack

,

En met een ruymer pen te werden af-gemaelt

.

tijd' als Godes baat , op Ifraël gevallen

,

^e fteden hadt ontbloot van haer verheve wallen

,

En dat des Heeren volck , in Babyion gebracht

,

Veel jaren achter een lyn vvedcr-komfte wacht

,

P°cn vingh de jonckhey t aen in echte figh te paren

^et vrouwen , die het zaet van Iacob niet en waren

,

Metvrijfters uyt hetlant ,nayder was getint,

En naer hy lyn partner in die gevveften vint

.

ijker als , na langh verdriet , de thien-mael feven jaren

leften door-gebracht en om-gekomen waren

,

Sont God een dcftigh helt , die , met een grooten tocht

,

Heeft Iacob op een nieu in Canaan gebrocht

,

"cefe vveder ondcr-ftaen den tempel op te bouwen

,

^'n Godes reyncn dienft te mogen onder-houwen j

Soo dat het ganfche volck ten vollen wert gevvaer

,

Des Heeren nieuwe gunft en legen over haer

.

{r°ch , eer fchier Ifraël is in het lant gefetcn

,

°o Wert van Honden aen van ydcr een geweten

Hoe figh al menigh man hier in vergrepen heeft

,

h
Dat hy in echte trou met vreemde wijven leeft

,

Pat hy uyt Babyion , ofuyt de naefte vlecken

,

^ccft dochters van het lant tot hem beftaen te trecken

,

En dat hy fonder fchrick die met lïgh heeft gebracht

,

En even in den vloeck des Heeren fegen wacht

.

I 2.

67

Efdus. 1

De
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68 GEESTELICK
De Vorft hierom bedroeft j en in den geeft verflagen ,

Vreeft weder op een nieu des Heeren fvvare plagen \

Hy biedt de ftammen op > hy ftelt een vaften dagh

»

Op dat men uyr het volek het onheyl weeren magh

.

Soo haeft men dit begint , wat zynder al gebreken ?

Men vint oock priefters felfs uyt haren plicht geweken >

Men vinter menigh vorft die qualick is gepaert

,

Vermits een heydens wijfhem kinders heeft gebaert

.

Siet wat een fvvaer geval , en hoe verbofte faken !

Hoe is foo vaften knoop in haeften los te maken ?

Hoe kan foo naeuwen bant te niete zyn gedaen ,

Daer twee van eenen fin vaft in verzegelt ftaen ?

Maer > defen onverlet , men hoort de grootfte lieden

,

Hier toe , in vollen ernft , haer gan&he leden bieden ,

Een yder fvveert den Heer , dat hy het ongeval

,

Soo veel als hem belanght , uyt Iacob weeren fal

.

Daer wort dan vaft geftelt dat geen uyt-heemfche vvijve*1 '

SiêtBiz*>op Geen kinders boven dien in Iacob fullen blijven

,

degheUgenu
j)at ycjer jus getrout * is uy t den echten bant >

heytvandefe *f f
V r & i .

J
n

fcheydinge, En los van lyn gemael, en in een vrijen ltant

.

%

™Dïvïrltt Dit wert van ftonden acn , en met fyn volle leden

fp»J.cypr. Verkondight in hetlant , cn al de vafte fteden >

$. Op dat van heden ar, een man or echte vrou y

Na Itiyd van defe wet > fyn dingen rechten fou

.

Het was een harde flagh ontrent de fvvacke vrouwen >

Wie kan in dit geval haer tranen vvcdcr-houvven?

Eylaes ! het treurigh volck dat leeft in groote pijn ;

Maer daer was doen noch hoop hier van bevnjt te z*)n '

Doch als de tijt genaeckt dat yder moet vertrecken

,

Soo hoort men over al een grooten rou verwecken >

Daer rijft aen alle kant een wonder droefgefchrey >

Van vrouwen onder een en kinders tuffchen bey •



HOVWELICK.
J^icrkomt een treurigh wijftot haren man getreden

,

tn geeft een droeven fucht , en feyt haer lefte reden \

Daer vverteen jonge vrou ter poorten uyt-geleyt,

Die noch, al vvatfe mach, met {bete woorden vley t

.

09

,

en ander , tot de ziel met droefheyt over-goten *

^°udt efter haren mont en haer gemoet gefloten

,

droefheyt Tonder ftem , foo datfè niet en weent

,

Mztt ftaet daer als een rots , en is gelijck verfteent

.

5
n deel aen d'ander zy , met leet en lpijc bevangen

,

reckt figh de vlechten uyt, bekrabbelt hare wangen

,

£n flaet figh op de borft , maer , des al niet-te-min

,

^cê menfeh treckt haerder ae,geë vrient en neemt haer in.

I 3 Daer



7ö GEESTE LICK
Daer zynder even noch die luy en leelick krijten >

En y ick en weet niet wat , aen haren man verwijten >

Oockdat haer beygelijck totfmaet en fchade ftrecktj

En yder vogel iinghc na dat hy is gcbeckt

.

Een onder dit geval komt haren man genaken y

Met droefhey t in den geeft , en tranen op de kaken >

Sy komt uyt haer vcrtrcck > cn fet haer nevens hem,

En treft hem aen de ziel met haer bedroefde Item

.

Wat mach doch Ifraël cn onfe vorften letten

,

De vrouwen haerder jeught uyt haer bedrijfte fctten ?

En ghy , ó weerde vnent , wat ift dat u bevveeght

,

Dat ghy oock even-felfs foo vreemde finnen kreeght ?

Ick heb om uwent wilmyns vaders huys verlaten,

Soo dat my nu ter tijt myn eygen vrienden haten

Ick fagh dat ghy tot my ten hooghften vvaert gefint

>

En ick heb wederom van herten u bemint

.

Ick hadde doen ter tijt wel elders konnen trouwen

,

Ick vvert van al de jeught geduerigh onder-houwen >

Myn fchoonhey t ,
myn gedacht , myn onbevlecktc g

ia

VVas liefen wel gevvilt by alle jonge mans

.

My quamen vrijers voor van hoogen ftam geboren ,

Ghy bleeft noch even-wel myn lief, myn uy t-verkorcfl

Ick ben ( 't is u bekent ) in trou met u gepaert

Doen ghy een Hecht gefel, en oock een ballinghW^ c '

'Theeft nu al-reets geduert tot aen de twintigh jaren ,

Dat ghy my hebtgehen veelfoete kinders baren ,

En , fchoon ick dickmael was ganlch dichte by de dool*

T en.leet als geenen tijt ick gingh al weder groot

.

Ick heb dit huys geftijft met fevcn fchoone foncn

,

Die hier , tot ons vermaeck, in eendracht /tarnen vvóne0 >

Ick heb u noch verrijekt met dochters boven dien

,

En fchoonder , foo ick meyn , cn hebje noyt gefjeu .

^



HOVWELICK.
Maer boven dit geluck, en rijeken kinder-zegen

,

°o nebje machtieh göecdoor myn belevt gekresen

;

Myn raet
, myn trou behulp , myn (paer-kunft boven dat

Heeft ons in huys gebracht ai vry een grooten fchat .

Vanneer het qualick gingh ,
ghy hebt de ftuerc vlagen >

°°r mynen trooft verftcrekt , te beter konnen dragen

,

gaf u goeden moet
?
al was het onheyl groot

,

Ick was u ovcr-al een fteunfel in den noot

.

| *V hebben vreught gehadt en dickmael blyde dagen >
"n 2yn dan over-hant eens weder hart gcflagen ,

VVy hebben Toet en kier te famen uyt-gcitaen y

^
Gclijck als in 't gemeen des vverelts (aken gacn

.

k
^y hebben in 't verdriet ons deure toe -geile ten,.

11 vveder t' zyner tij c ons foete vreught genoten.
VVat van den Hemel quam dat was voor ons gemeen f

En even dat verbint de zielen onder een

.

lc *s van cerftcn afhet leven dat vvy Ieyden

,

Vaerora (al nu ter tij c ons foet gefellchap fcheydeu?
VVy zyn van over-langh twee herten eens gclïnt

,

VVaerom doch haetje nu dat ghy eens hebt bemint?
ouden daghgcnacckc, en die is vol gebreken,

^tyn fchoonheyt is gegaen
3 daer van men plagh te preken ,

Myn jeugt.myn friüche blom>myn weerde maeghde krans

j

Is lange Tonder groen en buyten alle glans

,

heb u vrucht gebracht nu aen de tvvintigli jaren

,

0 datmyn ingewant is moede van te baren

,

Myn boelem is verdrooghc , myn leden uyt-geput

,

y
VVaer toe

,
eilendigh wijf , ben ick op heden nut ?

y^acffel ick henen gaen ? word' ick van u verdreven

,

* at fal ick konnen doen ; hoe lal ick konnen leven l

*ck ben van nu voorden tot reyfen niet bequaem

,

^ylaes
! een oude vrou is niemant aco-eenaem

.

Heb

>
\m
1

1

> -8
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Heb ick my , t uwer fmaet , in luften oyt verloopen

lek wil het metter doot van ftonden aen bekoopen

,

Ick wil, nauwe wet, my geven aen de pijn*

Ick vvii oock even-felfs van u gefteenight zijn

.

Ofheb ick yet gedaen , dat cenign quaet vermoeden

,

Tot nadeel onler trou , in u heeft konnen voeden,

Soo bren^ht hier aen den dagh het droevigh aerden vat >

En vult dit ganfche lijfmet vuyl en bitter nat

.

Ick wetet voor gewis , myn buyck en fal niet fvveilen

,

Geen zeer , geen etter-buyl en fal myn leden quellen i

IckNal in voller eer en met een gaven fchoot

,

En vrou en moeder zyn tot aen de bleecke doot

.

Ofheb ick , door gekijfen vinnigh tegen-fpreken,

Ofmet een wrangh gebaer, oyt tegen ugefteken,

Soo fchrijft oock hedë felfs een fcheyt-brieft'myner fa
3 '

En fent my buytens-lants , foo ver de fonne gaet

.

Of is u jeughdigh zaet in mynen fchoot bedorven

,

Dat ghy niet vruchts genoegh van my en hebt vervvorv^
1

>

Soo kieft u by-vvijfs uy t , foo veel het u geluft

,

En , watmy des belanght , en weeft niet ongeruft •

Ick dl het niet alleen 3 met ftillen mont , gehengen

,

Maer (al al wat ick mach tot haer vernoegen brengen >

Ick (al noy t bange fien , noy t qualick zyn gehnt

,

Ia wil een dienft-maeght zyn van die ghy meeft ben^
*

Maer in het tegendeel heb ick my foo gedragen

,

Dat niemant ftofen heeft van my te mogen klagen

,

Ick heb u noy t geterght tot eenigh na-gepeys

,

Maer deftigh in-getoomt de tochten van het vleys

.

Heb ick tPt aller tijt , en met de ganfche leden

,

Myn ae n-geboren aert , myn kiften af-gefneden

,

Heb ick met alle kracht en met de ganfche ziel

,

Geduerigh na getracht al wat u wel beviel . ^
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Heb ick noch boven dat geheele tvvintigh jaren

,

^yn lichaem uyt-gepuc met angftigh kinder-baren

,

( Gelijck ghy , weerde man , en God die't al door-liet

VVeet dat al wat ick fegh ten vollen is gefchiet
.

)

^Vel feght dan nu een reys , vvaerom word' ick verftooten h

En magh niet eene zyn van uwe bed-genooten

,

VVaerom word' ick verjaeght, en dat tot myner fchant,

Gebannen uy t de ftadt ,
gedreven uyt het lant ?

bid u , wat ick mach , wilt myner doch erbermcn

,

En neyght een gunftigh oir tot myn verdrietigh kermen

,

Scheurt doch u weder-helft niet van u leden af,
•

Die by u wenlcht te zyn tot in het ciuyiter graf.

Och
! na dat ick bemerck , ghy Iact li niet bewegen

,

^aer blijft tot myn verfoeck al even ongenegen

,

VVant fchoon ick ben ontftclt , oock boven alle maet

,

K en hoor niet eenen fucht , die uyt u lippen gaet

.

£ijt ghy van Iacobs ftam , van Ilraé'l geboren ?

£ijt ghy dat heyligh volck uyt alle vieefch gekorcn >

Zijt ghy dat edel bloet dat God byfonder vrecft ?

Voclc ghy in u gemoet de kracht van lynen geeft ?

Neen , neen , ghy zyt veel eer uyt rotfen her gekomen

,

En hebt uyt eenigh beeft u voedfel eerft genomen

,

Een leeu , ofander dier van noch een felder aerr

,

Heeft u ïn't nare wout , ofop een klip gebaert.

Een beir heeft u gewis haer borften laren ftiygen

,

Vermits u nortfche kop hgh niet en weet te buygen

VVaer heeftmen oyt verftaen van loo een vvreede daet,

Als hier in uwe ftadt op heden omme-gaet ?

|ek vveet ghy gront het vverek op uwe ftrenge wetten

,

mi fegbt dat (y van oudts een vreemde trou beletten ; v

Maer laet doch eens het oogh van onfe tijden gaen

,

En let wat Ilraël voor delen heeft gedaen

.

K Siet
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n GEESTELICK
Siet Samfon uwen helt , die , mits fyn groote krachten

,

Sigh clcde , vvaer hy quam ,
gelijck een wonder achten

,

Die op fyn ftijvcn hals geheele poorten droegh ,

En met een kake-been een ganlchen leger floegh \

Die vorft , die groote man \ heeft Philiftijnfche vrouwen

Geduerigh na-gejaeght en dickmael willen trouwen

,

Etl niemant'heeftet oyt gerekent c' fyncr fchant

,

Oock fchoon al was hy felfs een rechter in het lant

.

Siet Salmon boven dien uyt Iuda voort-gekomen

,

Die heeft uyt Icricho een wijfvoor hem genomen ,

Die gingh met Ilahab aen een wettigh trou-verbond

Schoon dat haer cere felfs al vry in tvvijffel ftonc.

Siet Boas > lieve vrient , een man van groot vermogen >

Die heeft uyt Moabs zaet fyn echte deel getogen >

En dit noch even-felfs met kennis van de wc t >

En niemant van het volck en heeftet hem belet

.

Siet voorts de Prinsen aen , de wijfte van den lande ;

VVaer is oyt vreemde trou geilek tot haerder fchande ?

Als maer een jonge vrou ügh na behooren droegh ,

Geen menfeh die haer verliet ofuyt den huyic jocgh-

Is dit voor goet gekcurt , oock in u eygen palen

,

Doen niemant van het volck en fchcen te konnen dvvaK

Vermits .des Heeren woort
, fyn reyn en heyligh bont

Noch in fyn volle kracht aen u verzegelt (lont

Te meer , na myn begrijp , foo mach het zyn geleden

Na datje zijt verltroyc in alle vreemde fteden >

Na datje zijt vervoert in menigh verre lant

Daer niemant oyt een fchijn van uwe wetten vant >

Maer daer is ruymer ftoftot ons ellendigh klagen >

VVy zyn hier fonder trooft en buy ten alle magen s

Mocht naer u ftrenge wet ons trouwe niet beftaen t

VVaerom zyn wy gepreft van huys te moeten g
ael
\^
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VVaerom en zyn vvy niet in Babyion gelaten

,

aer Wy in ons gemack met eer en vrede (aten >

VVaerom met ^root revaer foo verre vvech-treley t ?

tn vvaerom wort het Lint ons heden op-gefey t ?

? ITlaeghden , vvicghy zyt , en alle jonge vrouwen

,

vvilt accn vreemdelingh , geen ballinsh immer trouwen

.

Maer geeft u tot een man ten vollen u bekent

,

Endie tot uwen aert te voren is gewent

.

Al ^
|*l vvat van btiyten komt heeft veeltijts quade kueren,

ghy , tot u verdriet , ten leften fult befueren.

: V Vilt ghy tot uwen trooft een onverbroken bant,

. inneemt geen vijfenkop uytcenigh ander lant.

^er hoe, ellendigh wijf ! vvaergaen uloffe (innen?
v toan is die hy pLigh , hy lal hem laten winnen

,

Hy is noyt vvreet geweeft, maer van een (achten aert

,

Hy CA beleefder zyn , wanneer hy is bedaert

.

*7 CA na reden gaen , wie kan het anders peyfen J

CA my niet alleen int wilde laten reyfen

>

Hy (al noch heden doen dat my ten beften dient \

Nu war ick bidden magh, bedaert u weerde vrient.
Al ben ick nu ter tijt verandert door de jaren

,

dat myn eerfte glans is heden wech-gevaren

,

Het is in u vermaeck , in uwen dienft gefchict \

Verfniaet te defcr tijt myn oude dagen niet

.

is myn droevigh lot op heden foo gelegen

,

Uat ick
, ellendigh wijf, u niet en kan bewegen,

En dat al vvat ick oyt u foets' heb aen-gebracht

,

Is
, als een loden droom , verdwenen inder nacht

,

lc t dan u kinders aen , die ick , als vafte banden
Van ons geluckigh huys , die ick > als lieve panden
Van ons gemeene trou en u vermaert gedacht

,

Met pijn en groot verdriet u hebbe voort-gebracht.

K z VVaer
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VVaer Gil ick arrem wijfen dit u zact te gader

,

Gaen dooien Tondermm > gaen dooien fondcr vader

,

Gaen dooien fonder hulp , in eenigh verre tant ,

^

Niet Hechts tot onfen druck \ maer oock tot uwer fchai

Sal ick met defen hoop na Babel vvcdcr-kecrcn

,

En van het moedigh volck my laten over-heeren ?

Sal ick gedwongen zyn te gaen na myn geilacht

,

Dat ick om uvvent wil voor dcfen heb veracht ï

Ick weet eylaes ! geen menfeh en fal my daer onthngen

,

Al bid ick al het volck met tranen op de wangen

,

Ick weet dat yder een is tegen my gekant y

Vermits ick u verkoos , u gafttiyn rechter hant,

V gafmyn echte trou. Een yder is verbolgen,

Om dat ick haren raet doen niet en wilde volgen 3

Om dat ick was gefint met u te zyn gepaert ,

Een man van Godes volck , en niet van haren aert

.

Wel fait ghy nu ter tijt my van u konnen jagen

,

Die u myn teere ziel > myn jeught heb op-gedragen ,

Die u , wanneer ick was een maeght een friflche roos 7

Die u tot mynen trooft , en tot myn hoeder koos ?

Ick heb op u verfoeck > myn ouders , vrienden , neven

,

En al wat my vermaeck op aerden konde geven >

Ick heb om uvvent wil veracht myn vader-lant,

En word' ick nu vervrcemt van uwe rechter hant ?

Ach fchoon ick , oudt en fvvack > tot rufte was genegen >

En niet en was belult tot onbekende wegen

,

Noch heb ick even-wel x vermits het u beviel

,

N a uwen fin gevoeght myn onvermoeyde ziel

.

Ghy hebt my doen verftaen (vermits de lange jaren

Van Iacobs ballinghfchap nu om-gekomen waren

,

En dat ghy wert vermaent te keeren in het lant

Daer God al over Iangh u Vaders hadt geplant . )
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hebt my doen verftaen dat Godes fa

.

u°r onsin Canaan , niet elders was gelegen
Datindicfch

ooghften fc.effen

oonekufteen machtigh koren groey

t

„ ~ . v Uti^U fvUl^
fcn dat het fleeiiftc deel van enckei bonicrh--..«v k iiwguiLu uui van tiitKci nonign vloeyt,
at ghy van Honden aen fondt hebben groote ftatea

,

^ uyc ick by gevolgh fou trecken groote baten

,

tn luyfter niet-te-min . Al wat de man g&tiflc ,

1 1 1

Cr
*S ^aC ooc 'i het wijfhaer eere van geniet

.

£
«ebbe my gevoeghc , en na myn fvvack vermogen ,

^ ick
, met u gevolgh , uyt Babyion getogen

,

ck koom hier op u woort , en dat met groote pijn

,

j ,. Y
acr heb ick nu verdient om vvech-gejaeghc te zyn?

het vruchcbacrlant, vol alderhandc lullen ,
ae r ick eens metgemack in foude mogen ruften ?

s dit de groote vrcught , ons dickmael toe-gefeyt,

i • j*
er incJe ghy wel eermyn finnen hebt verieyt ?

^Jn hier voor ons bereyt glans , eer en hooge ftaten

,

op ick , Hechte vrou s myn vrienden heb verlaten ?

Daer op ick ben verruckt , foo verre van de ftadt

,

k Oaer ick myn eygen huys en naefte magen hadt ?

y aes ellendigh volck ! vvy zyn geheel bedrogen ,
c« datter was gefeytis al-te-macl gelogen

;

Hier vvaft geen honigh- ract , maer niet als enckei gal

,

Hier is geen foete vreught , maer druck en ongeval

.

:
el hebt ghy cenigh foet van mync jeughtontfangen,
ghy oyt luft gehadt in myn gcbloofde wangen

,

Heb ick u oyt vermaeck ofvrientfehap acn-gedaen

,

$j

let nu in vvare trou myn fvvacke leden aen

.

^
C

°P myn droeven ftaet, en op u kleyne dieren,

\

jiïet een droefgefchrey u om de leden fvvieren

,

jj

lec op u eygen beeldt , dat hun is in-geprent

,

ten teecken dat myn eer van niemant is gefchent

.

K 3 Siet
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Siet op u eygen vlccfch , de {pruyten uwer lenden

;

Kont ghy 't onnoofel bloetin ballinghfchap verfenden?

Kont ghy dit kleyne rot , dat ^oet noch quaet en vveet.

Doen lijden dat noyt kint in onfe dagen leet ?

Wilt ghy myn ouden romp by u niet meer gedoogen

,

'K en (oecke niet te zyn tot onluft uwer oogen

,

V Vijffc my een hutjcn aen , ofin het naere wout

,

Of daer een rouwe knecht u vette landen bout \

lek ben de werelt (at , ick ben berey t te fchuylen

In holen {onder lucht , in onder-aertfche kuylen

,

Ick ben berey t te zyn y daer noyt een biyden dagh >

Daer noyt de gulde Ton haer ftralcn lchieten magh ;

Ick {al daer met gcdult de bleecke doot befueren

,

Myn tijt ( hoe dat het gae ) en kan niet lange dueren.

Ick voel den onder-ganck van myncn fwacken aert >

Om dat ick , 't u v ver eer , foo dickmael heb gebaert l

En by den ouden laft van altijt kint te dragen

Komt noch de felle neep van defe nieuwe Hagen ;

Myn ziele , ganich bedruckt in foo een diep gequel y

Sal haeft een eynde fïen van ioo een kranck geftel -

Doch als ghy tijdingh knjght van myn cllcndigh fterven >

Lact my dan , mach het zyn , een kleyne gunft verwervc*
1 '

Snijt ons ( foo 't u gevalt) u vrientfehap heden af,

Maer gunt my flëchcs alleen gemeenfehap in het gnu •

VVy hebben vander jeught , en vry niet vveynigh jaren

Te {amen mogen zyn, te {amen mogen paren,

VVy hadden difch en bed en alle dingh gemeen ;

En laet doch na de doot myn lichaem niet alleen

.

V vaders , na den loop van dit ellendigh leven

,

Die hebben cven-ftacgh haer wijven dat o-eo-eyen

.

Het is een{oete gunfc, na veeldeiiey verdriet,

Dïc , voor haer lelie trooft , een echte vrou geniet .

f ^
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mynen dorren romp in uwen grave brengen

,

:t
* het ons nietigh ftof üch dacr te (amen mengen

,

Soo word' ïck in den kuyl beneffens li geleyc

,

Datjny
, door flim bedrijf, op aerden wort ontfey t

.

t

ck Wetet voor gewis , al ben ick fchoon geftorven

,

-n dat myn nietigh vleefch ten vollen is verdorven

,

I^at ick noch even dan {al voelen groote vreught

,

Als ghy oock na de door tot my genaken mcughc.
^k bidde

, tot befluy t , ick kan nictlanger fpreken }

^yn hert verfnek in rou , myn woorden blijven fteken

,

Ick bidd' ontfeght my niet , myn heer , en weerde vrient

,

Dat u niet fchaden kan , en my tot rufte dient

.

c man op dit gefpreck die laet fyn oogen zijgen ,

^ figh hem menighmael een ander vvefen kri jgen ;

Nu kheen hy kout te zyn , dan weder eens verhit

,

k

Hy gafeen diepen fuchc , en fey ten leften dit

:

y > laet doch een-mael af, door u verdrietigh fpreken

,

Aen my en u gelijck het innigh hert te breken

.

VVat u te defer tijt ofyetnant hier gefchict

,

En is van myn befchick ofvan myn voor-gel niet.
ck wou (indien ick mocht) in u gefelfchap leven

,

°o langh de goede God ons tijt fou willen geven

;

Maer dit geftrcngK bcleyt is niet aen menfehen vaft,
Het komt van hooger hant , en \ is van God belaft

.

,
c« raeckc u niet alleen . want alle vreemde wijven

^oet yder van hem doen en uytten huyfe drijven,
öatis een vaft beiluyt , daer niemant tegen kan ;

VVant al wat u geil jekt is heden fonderman

.

^
e
Jtt die vvijftct aen , het zyn gemeene plagen

,

<f
(oo vry fichter zyn en beter om te dragen

,

T is fonder myn bcleyt, en buy ten mySe fchult j

^hy daerom weeft getrooft en lijtet met gedult

.

Ey-

1
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Eylaes i de droeve vrou en kan geen trooft verwerven >

Dies fiet men op een nieu haer bleecken mont verderven >

Hacr borft is fonder geeft , haer ader fonder Hagh

,

Een yder liet haer aen als op haer leften dagh

.

Daer fijght fy in het zant , als van de doot bevangen

,

Daer hanght het killigh fvveet op haer geftreckte vvang
en

>

Daer leytfe fonder fpraeck , en fchoon men haer begict '

Sy doet geen oogen op en rept de leden niet

.

Maer defen onverlet , de ttont die is gekomen

,

De ftont van haer vertreck , dies vvortfe wcgh-genóntf
n

>

En op een kar geleyt , en uy t de ftadt ghebracht

,

En onder dit gewoel foo quam de fvvarte nacht

.

Doch waer dit (vvacke rot ten leften is gebleven

,

En vind' ick in het Boeckdes Hecren niet befchrevcn>

En daerom fv vijgh ick ftil, fchoon yemant meer beg

En fegge maer alleen dat my der vrouwen deert.

Doch hier verfchijnt een man , door heyligh viergedr?
vCl

Die heeft een grooten Helt met eygen nacm befchrevcn;

Die heeft in ware d^t fyn vvefen voor-gcftelt >

En op een vaften gront fyn weken af getclt

.

Die heeft van doen geleyt dat Chriftus moede fterven?

En even voor het volck het eeuwigh heyl verwerven)

Dat ganfeh Ierufalcm moet komen tot een val ,

En dat het offer-werek een cynde nemen fil

.

God laet fchier nimmermeer een harde High gebeuren >

V Vaer door van hoogcr hant de groote njeken fchcuren
9

Ofhy fent aen het volck fyn boden voren uyt,

En maeckt hen openbaer van waer de plage /pru>rt '

O goetheyt van den Heer ! de ftadt heefe vafte mueren*

Maer efeer moet het volck den harden flash befueren >

Daer wort een ftage krijgh aen alle kant gevocre >

En daerom wort het lant geduerigh om-geroert .
p^i
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j^acr is geen koninghs naem in Iuda meer te vinden

,

Weeft als wat machtigh was dat gingh het fweert verflinden

,

En
, defen onverlet, al is de vyant fterck

,

„
^°ch ifler eenigh heyl ontrent de ware Kerck

.

c midden in den woel van duyfent ftuere baren

,

00 kan dat vvackei- oogh Cyn kleyn getal bewaren

,

Ten fluymert nimmermeer, maer houtgeduerigh wacht,
.
En tegens flimme lift, en alle werelts macht

.

*^aer God heeft boven al de Bruy t aen hem verbonden

,

-
*s hy den Bruydegom op aerden heeft gefonden

,

Als hy Cyn eygen Soon liet nemen onfen aert

,

En dat ter rechter ftont een maget heeft gebaert

.

Is tijt , 't is heden tijt , te komen tot

de faken,

VVaer af van over Iangh de groote

vaders Ipraken :

De beelde zyn voor-by,hier komt
de ware daet,

Hier komt, tot onfen trooft,het

edel vrouvven-zaet

j^er komt dat noy t en was . O Godes uyt-verkoren

,

aelt neder , vvonder kint, en wort in my geboren

.

Ontbint myn logge ziel van dit ellendigh vleys

,

^
Ten eynd' ick u geheym mach fingen na den eyfch

.

e beken van Pernas , en haer beroemde ftroomen
^ *yn maer enckel waen , en niet als vijfe droomen

;

^hy fchenckt ons heyligh vocht, dat uy t den Hemel vliet

,

En fuyvert ons gemoet , van al dat werelc hiet

.

^ty> die een fondigh menlch de finnen kont verlichten

,

^ geeft in myn gemoet en keeft in myn gedichten

,

Jjhy 3 maeckt dit killigh hert en dorre tóngh bequaem

,

Ee melden uwen lof, te roemen uwen naem

.

L Een
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Een Engel, af-gedaelt door onbekende wegen

,

Quam naer het Ioodtfche lant ten leften af-gcfegcn

,

Quam tot een jonge maeght, den Heere toe-bereyt,

En heeft kef over-luytfyn boodtfchap aen-gefeyt ?

Vricndinne weeft gegroet, u is des Hccrcn feg.cn

,

Vis fynrijckegunft en eeuwigh heyl verkregen ; .

VVant onder al het volck dat naem van vrouwen draeg

Zijt ghy , ó reyne blom , die Godc meeft behaeght

.

Ghy fult een wonder heyl aen alle mcnfchcn geven

Die eertijts zyngevveeft, die noch opaerden leven,

Ofnamaels ftaen te zyn hier in het aertfche dal ;

Ghy zyt voor alle dingh den Heere lief-getal

.

Met dat de jonge maeght den Engel hoorde fpreken

,

Soo is haer eerfte vervv , haer fchoone blos geweken

,

Haer bloetis wech-geruckt , tot aen haer innigh hert»

Soo dat haer roode mont gelijck een lely wert

.

Sy wift niet wieder fprack , ofwat hy wilde fcggen

,

Sy gaet hetganfche ftuck vry nacrder over-leggen

,

En t'vvijl fy ftaet en vveeght des hemels diep beley t

,

Soo heeft de Iongclingh haer weder dit gefey t

:

Leght afden kouden angft , daer met ghy zyt bevangen >

En geeft den eerften glans aen u vcrbleyckte wangen , ^
Ghy zyt het, weerde maeght , die , van den geeft verV

u

Het edel vrouwen-zaet ter werek brengen fult

.

Ghy ftaet bevrucht te zyn , en fult een fone baren,

Belooft aen Godes volck nu menigh hondert jaren

,

Ghy fult een vvoilder kint haeft brengen aen den dag 1 >

Vry meerder als een vorft op aerden vvefen magh • ,

Dit fult ghy , weerde maeght , den naem van I e s v s g
c

Die is hem over-langh van Gode toe-gelchreven

.

Hy fil een Koningh zyn van Iacobs edel zaet

,

Een Koningh fonder tijt , een Koningh fonder maec
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Hy fal den hoogen roem van Godes Sone dragen

,

Soo dat van fynen lofhecaertrijek (al gewagen
Doch hoort hoe datje fiilt tot moeder zyn gemaeckt,

Schoon datter noy t een man u leger heeft genacckt

.

£*es Heeren wonder kracht s de keeft van alle faken

,

van heden af u maeghdom vruchtbaer maken

;

Het leven aller dingh , de dooder van den doot %

Sal door een ftil geheym u (ïjgen in den fchoor

,

Enfuygen uvve borft. Wat kander niet gefchieden >

God wil eenigh dingh uy t volle macht gebieden ï

Geen (chepfel in het lant of 't hoort des Heeren ftcm ,

En aller dingen aert moet buygcn onder hem

.

Ioneelinüh befloot, en is van daer getogen

,

^ met een (hellen fvvier ten hemel op-gevlogen

Sy n v voort komt tot de daet . Siet daer een teerc maeght

,

Die in haer reynen (choot den grooten Harder draeght.

^Vat hoort men vande vrucht ? wat hoort me groote dingéï

ken on-geboren kint dat vvort gevoelt te fpringen

,

Dat groet hem , eer het was , dat is in hem verblijt

,

Vermits door hem verfchijnt de langh verwachte tijt.

Het was de droefften dagh , daer van de menlchen weten

,

Als Adam van het freuy t in Eden had gegeten ;

Hetwas den blijdlten daghals Chriftits neder quam,
En uyt een ware maeght fyn vleefch en vocdfel nam

.

^et kint , het wonder kint , in cjoecken op-gevvondeh

,

VVort in een Hechten ftal van harders uyt-gevonden

,

Door harders eerft begroet , te midden inder nacht

,

Eer datter eenigh menfeh aen de(èn Harder dacht

.

VVijfe niet-te-min , een verre wegh gekomen

,

^ie hebben in de lucht een fterre waer-genomen

,

Een fterre die hun eerft de goede tijdingh fèyt

,

En die hun tot den ftal als metter hant geleyt.

L z Wat
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Wat moet dit klcync kint een grootc Koningh vvefen ?

Om vvien een nieuwe fier is in de lucht gerefen

!

Wat is het voor een Prins , die ons den Hemel fent

,

Om vvien een licht verfchijnt by niemant oyt bekent

!

Wat is lyn aen-begin van onbegrepe jaren ,

Dat was al eer de Son , en eer de fterren waren ?

Hoe ver ift boven ons en onfen (vvacken aert

«

Dat langh in vvefen was eer dat het was gebaert ?

Degeeftenfyn verbaeft, de wereltis verwondert,

Hy weent hier als een kint die in den Hemel dondert

Hy geeft een droeve ftem , gelijck als Mofes plagh,

Doen hy als vondelingh ontrent den oever lagh

.
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jty die uyt bangen fchrick den leger dede bcveri

,

A« God aen Ifraël Cyn wetten dede geven

,

Hy die eens 's Hemels throon als met een fpanne mat,
Is by een teere maeeht in haren (choot eevat

.

~e ochepper van de ziel , de Vader van de gceften

,

vis light nier by het vee , en onder domme heeften

,

En die aen Abrams zaet den Hemel fchencken lal

,

f Die flaept hier in een kribb' en in een raenvven ftal

.

jty j die ons vryheyt geeft , die leyt hier vaft gebonden

,

"Y die het al vervult in doecken op-gewonden

,

Hy die het al befit . oock dat noyt ooo-h en fash

,

f

tn vint niet een vertreck daer in hy ruften magh

.

C£ is van ouden tijt een wonder ftuck bevonden

,

at ganfch de werelt hanght als londer vafte gronden

,

En dat hetgroufaem diep , de Son en bleeckc Maen

,

Geduerigh haren loop als op een regel gaen

.

V^er dat en kan voortaen by niemant (èliaem hieten

,

\ Schoonwy uy t dit beleyt vermaeck en trooft genieten )
AI wat eens wonder (erheen , en is geen Wonder meer

,

.
ten menfeh baert haren God , een maget haren Heer

.

JJgroot en diep geheym ! ó noyt begrepe {aken !

üie geen vernuftigh breyn door reden kan genaken , (van,
Men fprceckt als door een vvolck.men {preeckter duyfter
Vermits geen menfehen hert de gronden peylen kan

.

7°om fiet ditwonder ftuck , al die op aerden leven

,

1 die met reynen geeft tot Gode vvertgedreven
Koom fiet dit wonder aen , en dat met rijpen fin 3

Koom fiet , het minfte deel dat heeft een wonder in

.

en maeght die vruchtbaer is , een moeder noyt beuapen

,

c

£
maeght

, die moeder is van die haer heeft gefchapen

,

^cn kint^ wiens hooge macht tot aen den hemel raeckt

,

fcn dat oock even-felfs fyn moeder heeft gemaeckc

.

L 3 Een
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Een moeder , die haer kint heeft dickmael aen-gebeden >

Eer fy het oy t ohtfingh in hare teere leden

;

Een kint , dat grooter is als oyt de grootfte man
Te voren is geweeft of immer vvefen kan

.

Koom fiet de maget aen y die nu fal moeder hieten,

Om dat uy t haren fchoot des hemels fchatten vlieten *

Koom (iet de moeder aen en wat haer is gefchiet >

De vrucht y by haer gebaert y en let haer maeghdorn niCt
'

O Moeder weeft gegroet . door u is ons geboren

Hy die voor alle tijt voor Heylant is gekoren

,

Voor Heylant is verwacht . O noy t bevleckte niaegW

'

Die Gode fvvanger zijt > en fonder fchande draeght

.

'T is vry een wonder ftuck > en boven alle reden

,

Dat ghy had binnen u des Hceren teere leden ;

Doch dat is 't efter niet dat u geluckigh maeckt

,

Maer dat ghy fynen geeft hebt in den geeft gefmaeckt
^

Ghy droeght hem onder 't hert y die vrcught is u verkre£

Ghy droeght hem in het hert , dat is u meerder fegen ;
^ j

,

Ghy droeght hem als eé men(ch
;
maer kend' hem als cc

Het lefte y weerde maeght y dat is u befte lot

.

O Moeder weeft verblijt y u vrucht (lil nimmer fterven >

V vrucht Cil aen het volck het eeuvvigh heyl verwerven >

En God een offer zyn. O Moeder weeft gegroet i

Die wat ons voeden kan aen uwen boefem voet.

Men heeft geen jonge macght ter werelt oyt vernonie 11 >

Die op een beter voet tot baren is gekomen

,

Men weet geen jonge vrou die banger heeft gcfoclrt*

En flimmer is berooft van haer geminde vrucht

.

O dagh ! ó grooten dagh ! doen God is menfeh geboren >

Doen God ons weder gafdat eertijts was verloren >

^

Dat eertijts was vermift . ó dagh ! 6 grooten dagh •

Dien Hack heeftgefien , oock doen hy niet en%h. ^\
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^gunftc, lieve God, die (al byons volherden,

ywmits dijn eeuvvigh vvoort is heden vleefch gewerden j

De menfcheyt is volmaecktdoor uwe rechter hant >

De Godheyc niet-te-min die blijft ra haren ftant

.

^
e menfeh wort boven al , de mcnfch die vverc verhevetf^

dat het eeuwiph vvoort niet hooo;h cn is gebleven >

menfeh die vvcrc verhooght toe vry een beter ftaet,

le voren Adams volck , en nu des Heeren zaet.

~°d heeft den mcnfch gemaeckt na fyncn even-beelde

,

..Vanneer hy door het vvoort de ganfche vverelt teelde

Maer nu ift dat de menfeh een meerder gunfte fmaeckt

;

L VVantGod wort even-felfs dat hy eens heeft gemaeckt

.

e dvvalingh is voor by > de leugen vvqch-genomen

,

c klaerhey t ons vertoont , dc vvaerheyt in-gekomen ,

De nacht die is vergaen > het licht fchijnt over-al

,

.
De menfeh is vry gemaeckt voor eeuwigh ongeval

.

fv > die geen lichaem had,, ontfanght ons fvvacke leden

,

v 3 die nu menfche wort \ is God van eeuwigheden y

Die niet en wort gelien 3 niet aen en wort getaft >

Die is nu aen het vleefch en aen het lichaem vaft

.

j^e doot die is gedoot > om dat het eeuvvigh leven
ucmenfchenis gejont > en in den Soon gegeven.

Dereden van den menfeh die ftaet op heden ftil y

Nu God
, gelijck een menfeh , by menfefaen woonen wil.

p
vVonder ! Godes Soon te hebben tot een broeder >

n tot een vaften trooft , en tot een waren hoeder y

£n tot een trouwen vrient , ja tot een echte man >

Soo dat de bleecke doot hier tegens niet en kan

.

^
s hemels diep geheym ! ó fchat van eeuwigheden I

le noy t en is gevat door gronden van de reden

.

° hooghften ziele-trooft I ó diepften herten wenfeh l

G°din het vleefch gefien , als Sone van den mcnfch.

Den
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Den achtten dagh verfcheen, men gingh het kint befnijdeft \

En fchoon al iflet reyn\ hec moet de pijne lijden

;

En ofhet noyt den geeft tot heerfchen heeft geneyght

,

Noch vvort het des beticht > en metter doot gedreygbt-

Noch vvort de vvrecde vorft met yver-fucht bewogen )

En voelt door fotten angft Cyn herfens om-getogen ,

Hy meyrit dat hem het rijck in tvvijfFel- vvort geftelt

,

Indien hy niet en doot den nieu geboren helt

.

Daer vvort de kinder-moort in haeften aen-gevangen >

Daer fagh men al het volck met tranen op de wangen >

Daer vvort de moeders bangh tot in haer diepfte ziel >

Om dat haer kleyne jeught het fvveert ten proije viel
. ^
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pter komt een machtigh heyr ter poorten in-gevallen

,

n ient in grooten haeftfyn wachten op de wallen

,

Syn ruycers in de ftadt . Siet daer een droeven tijt

,

Geen moeder is geruft , geen kint en is bcvrijt

.

«icr wil een jonge vrou het ftuck met bidden rechten

,

acr vvoedt een harder aert , en ftelt haer om te vechten

,

En ginder Hier een die biet de ruyters geit,

En acht dit beter vont als datfe vinnigh fchelt

.

j^aer efter (onder baet . Hier komter een getreden

,

le dcckt haer teer gewas , en biet haer eygen leden j

En ginder ley ter een en kult haer doode vrucht

,

En neyght haer met den mont ontrent fyn leften fucht

.

en ander
, ganfeh verfchrickt van dit verdrietigh ilroopen

,

s niet een jfnelle vlucht ter poorten uyt-geloopen

,

En gafhaer in het wout , en , khoon fy byfter vrceft

,

Sy vint gedvvecgcr aert oock by een vinnigh beeft

.

Maer Rachel ganfeh ontfet om dit ellcndigh moorden

,

*alt op den koningh uyt , met ongebonde woorden >

Sy wil geen leven meer , Cy wenfcht te zyn gedoor

,

Sy toont een aerdigh kint , vermoort in haren fchoot

.

U tijger , feyt het wijf, mocht ïck ontrent u komen

,

"vvare voor gewis het leven af-genomen
j

Geen tant en fou voor u , geen nagel zyn gefpaert

,

I

r

Itk {?00^ L1 in het licht, ïck vloogh u in den baert

,

ck viel u op het lijf, ick fcheurd' u bolle wangen

,

ck bicefin u geacht met al de vingers hangen

,

Ick dede wat ick mocht , tot wraeck van onfe fmert

,

En
, f00 ick maer en kon , ick beet u in het hert

.

.
at heeft myn kint gedaen,een vreught van alle menfehen

,

c't feboonfte dat ick weet , ofdat men konde wenfehen ?

Eylaes
! 't onnoofel lam dat gafeen foeten lagh

,

%ft doen het op het fvvecre , en op den moorder ögfa 5

M °
Tck

i

ai

w f
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lek vvaffcr in verheught , en hadde moet gekregen

,

My docht het foet gelaet dat fou den beul bewegen ;
.

Maer neen het was gcmift ,
myn hoop was enckei vv

Ach ! eer dat ick het fagh , foo was de fteeck gegaen

.

Daer leghje nu vermoort, myn trooft , en uy t-verkoren

,

Ach ! vvaert ghy noyt gevveeft , ofwaer ick noyt geooi

Daer leghje nu verraft , en in u bloet gefmoort

,

Myn fo« ,
myn eenigh fchaep , daer leghje nu vermoo

Daer leghje Tonder item, u bloet vloeyt op de ftraten

,

En ick ellendigh wijfben eenigh hier gelaten^ ,

Wat kan ick anders doen , als op myn borften ilaen •

Maer niemant , hoe ick fucht , en treckt ligh myner ae •

Ach 1 vvaerbm is het fvveert niet dieper ïn-gefteken J

Soo haddet van gclijck myn herte mogen breken

,

Soo haddet , nevens u , myn leven uy t-gcftort

,

En met den eygen fteeck myn bange pijn gekort

.

Nu moet ick alle tijt , nu moet ick eeuwigh treuren

,

Om dat ick cvcn-felfs dit hebbe fien gebeuren

.

Al mochte nu myn tijt tot hondert jaren gaen

,

Noch fil het droefgelicht in my verfegelt ftaen • ,

Dies ben ick ganfch beducht ( moeit ick eens weder bar

Dat ick , vermits het leet my heden vveder-varen

,

Dat ick een bloedigh kint fou brengen aen den dagh >

En even foo geilek gelijck ick heden fagh

.

O bloet-honc, wieje zyt, ick houdet voor een wonder

Dat God niet afen koomt > offendt een feilen donder

,

Ofdat het aertrijck fclfs den mont niet open doet

,

En Hoekt u boof-vvicht op , tot in den helfchen g^oet •

Ellendigh Bethlebem 1 ach ! had ick noyt gedragen

,

Soo had ick niet gcimaeckt van uwe fvvarc plagen

.

O Slons lieve jeught , blijft liever ongepaert

,

Ons vorft: en is niet weert dat ycmant kinders baei't
. ^
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'Vat valt den koningh in , fyn ongetoomde benden ,

r

V.at gaet den moorder aen , fyn rackers hier te fenden ?

Wie heeft de dvveepery hem in den kop geprent l

Wat vreeft hy voor een kint dat geen bedrogh en ken t i

Ach ! die foo wijtgebiet, dien alle menfchen vieren,

En kan lyn vvreeden aert , fyn herte niet bellieren ;

Syn eer-fucht voert hem wecken maeófc hem dus verbaeft,

Soo dat hy fonder flot , en ganfeh uyt-finnigh racft

.

Maer 't is om niet gewoelt , het kint is vvech-genomen

Dat hem de vreefe niaeckt , hy kan het niet bekomen

,

Het is van hier verreyft , het is in Godes hant

,

En 't heeft tot ryn verblijfhet vet Egypten-lant

,

En 't fal eens Koningh zyn, een Koningh aller volcken,

En plegen hooge macht tot boven in de wokken

.

Dan fal Herodes fclfs als fchuldigh moeten ftaen

,

En lijden daer dc ftrafvan dat hier is gedaen

.

Maer ghy , ö kleyne jeught , die heden zy t geftorven

,

Hebt in dit heyligh kint een eeuwigh heyl verworven

.

Dat was van outs voor-feyt , en 't moeft alfoo gefchicn

,

Men moeft dit bloedigh werek in onfe vlecken fien

.

Hettreurigh Bethlehem , en Rachel moefte klagen,

En j om Herodes vvaen , foo vvreeden moort verdragen

,

En fiet ! nu is de tijt tot defer ftont vervult

.

Wel lact ons ditgevvelt dan lijden metgedult.

^oy t menfeh en vvaflet quaet , yet quaets te moeten lijden

,

Maer quaet ift quaet te doen , dat noodigh is te mijden

;

Ach ! ons is nu ter tijt het lijden op-geley t

;

Soo dient dan onfe geeft daer toe te zyn bereyt

.

^at van den Hemel komt moet yder leeren dragen

,

^Vat Gode wel bevalt dat moet den menfeh behagen

.

Het is tot alle vleefch van alle tijt gefeyt

:

VVie ftreeft die wort geruckt, wie gaet die wort geley t

.

M z Ghy

Ê
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Ghy zijt , ö klcync jcught , des Heeren bloct-getuygen *

En fait een hemels-nat uyt fyne volheyt fuygen

,

Ghy hebt tot uwen loon het eeuwigh Paradijs >

En vvort al daer gevoedt met ongemcene fpijs •

Maer vvy, ellendigh volck, vvy zyn verlaten moeders.

Ons koningh is een beul , vvy fvveven Tonder hoeders

,

VVy leven in de doot en in geftage pijn

;

O Iefu Godcs Soon wilt ons genadigh zijn

.

De tijt doet haren loop . Herodes is geftorven

,

En heeft een duyfter grafvoor fyn paley s verworven

,

Hy blies in bangheyt uyt fyn ongeruften geeft \

De doot die doet hem aen dat hy van lefus vreeft

.

Een ander kreegh het rijck . Dit konde Iofeph weten >

Al is hy met de maeght in Rama niet gefeten

.

Hy treckt uyt Pharos rijck > en komt te Nazareth

,

En heeft op Gods bevel fyn wooningh daer gefet

.

Het kint, dat fyn beroep nu aen begon te bieden ,

Begafhem vander jeught ontrent de wijftc lieden

Daer iffet dat het fpreeckt , en groote dingen leert

,

Soo dat qcheel het volck tot hem de linnen keert

.

Hy y wiens gelicht alleen dc Cherubijnen vvenfehen

,

VVort even-ftacch o-efien ontrent de fvvacke menlchcn*DO
Hy is des werelts heyl en ware medecijn

,

Men vint hem even-ftaegh daer fiecke lieden zijn

.

YVel op nu , logge ziel 3 laet ons wat hooger fvveven

,

Laet ons den Heylant fien in fyn gefegent leven

'T is niet als enckel goet , oock vander jonckhey t aen *

Wat door hem is gefeyt , en van hem is gedacn .

Hy nam de gronden vvech van alderley gebreken

>

Een doovc kreegh gehoor , een ftomme leerde fpreken >

Een blinde wert verlicht > en vvafler yemant manek

Die gingh , op fyn bevel > en kreegh een vaffcen ganck •



91.
HOVWELICK.

En vvaer door helfche macht de bange lieden luchten

,

E>aer moet het vuyl gelpoock , en al de nickers vluchten j

En vvaer hy Hechts een hant aen ycmant komt te flaen,

Daer jaeght hy uythet breyn de vlagen van de Maen

.

J^iet een lbo vreemden quacl , die niet en vvert verdreven

;

De krancke zyn gefont, de doode menfchen leven

,

Het lichaem nu ontzielt , en in het grafgcftreckt

,

Dat vvort door hem alleen met woorden op-geweckt

.

^Vanneer het hem gevalt , het zyn hem lichte laken

,

Van water uyt de beeck een hupfen wijn te maken ;

En menigh duylènt man , door vveynigh broots gcfpijft

,

Geeft oorlaeck dat het volck den grootcn Schepper prijft

.

Hy Weet den hollen ftroom , hy weet de felle winden

,

Ety Weet de gramme zee , met woorden in te binden

,

Hy breydelt hacr gevvelt , hy toomt het groufiem diep ,

.
En houtet in den bant , dat hy te voren Ichiep

.

Caer Ichoon hy veel gcnaeckt ontrent de fvvackc menlchcn,
ie uyt een bangh gemoet gefonde leden vvcnlchen

,

Noch heelt hy boven al de qualen van den geeft,

En voedt door fynen trooft de droeve zielen meeft

.

JVn leere die bctuyght van vvaer hy is gelproten

,

En wat hy van den Heer voor gaven heeft genoten

.

Het fy dat hy begint , ofwel lyn reden iluy t

,

Hy wijlt fyn oorfpronck aen, en druckt den Hemel uyt.

y leert, met lachten geelt , een harden aert verfchooncn

,

tyn vyant gunfte doen , fyn haters liefde tooncn ;

Indien men vvert vervolght , te leven in gedult

,

Indien men vvert gedoot , te lijden fonder fchtilt ;

J^öor fucht van felle wracck noyt aen te zyn o-edreven

,

£Ccfl q^aet om quaet te doen, ofquaet voor quaet te geven

;

God bidden als het volck met vollen monde fchelt

,

En dien oock gunftigh zyn van wie men is gequelt

;

M 3 Te
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94 GEESTE LICK
Te decken fynen difch y niet voor de rijcke lieden >

Maer hun , die noyt haer gunft u weder konnen bieden

Te foecken by den Heer een onbegrepen (chat >

Die noyt geen roeft verdorf, en noyt geen mott' en

Sigh met geen aerdfche (brgh in Cyn gemoet te quellen ,

Maer fyn benaude ziel in God geruft te ftellen

.

Te waken even-ftae^h hier in het aerdfche-dal >

Tot God te lyner tijt eens rufte geven fal

.

Het lidt dat hinder doet in haeften af te fnijden >

Dat is > geen liefgebreck in onfen geeft te lijden i

Syn licht te laten fien gelijck een fonne-fchijn >

En alle vlijt te doen > om God gelijck te zijn

.

Hy leert , dat echte trou moet vaft en feker blijven

,

Oock dat men met het oogh kan over-fpel bedrijven.

Dat treuren faligh is , en droefhey t vreughde bacrt ,

Endat een rcyne ziel na haren Schepper aert.

Dat felden die in bloet ofrijekdom is verheven

Hetrijck dnt eeuwio-h duert van Gode vvert £eeeven.

Dat een die in het vleefch fyn volle kiften üet

Schier noyt na dcfen tijt de ware vreught geniet

.

Dat God dient in den geeft te werden aen-gebeden

,

Niet juyft op defe plaets > ofop gefette fteden

.

Dat God ons hairen telt , ons droeve fmerten fiet

,

Dat God van boven fent al wat den menfeh gefchiet

Dat God te lyncr tijt de dooden fal verwecken y

En uyt de woefte zee , en uytter aerden trecken

En datter is een plaets dacr niemant oyt en trout ,

En daer men even-wel geftaege bruyloft hout.

Doch fchoon hetfuyver Lam is goedigh fonder ende,

Noch is gelijcke-vvel fyn leven maer ellende

;

Van fyn beginfel af, tot aen fyn leften da^h

,

Genoot hy noyt geval > dat bhjdfchip heeten magh.
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Ontrent fyn cerfte jeught quam hem de duyvcl tergen,
door een flim bedrogh verkeerde raneken vergen

;

Maer, ofhy fchoon vervvondenprince van der nacht

,

Stracx vvert hem nieu verdriet by menfehen aen-gebracht.
iet hoe op hem ge ftaegh de felle tongen fchieten

,

*~ty moet een lafteraer , hy moet verleyder hieten,
Hy vvort veel aengefien als buyten fyn verftant,

Ofdie met nieuwe leer beroert het Ioodfche lant

.

^en vonter even-ftacgh die hem noch harder quelden

,

^ voor een rechten vraet , ofvoor een fuyper fcheldcn

.

Ia fiet , men vont het volck foo buyten fpoor geley t

,

pat Godes eygen Soon een duyvel vvort gefeyt

.

n t korte , vvaer het oogh van yemant vvort geflagen

,

-Ier moet hy bitter leet , en fvvare laften dragen

,

Dorft , kommer, hongers-noot, en alderley verdriet

,

En vvac men voor gequel hier op ter aerden het

.

°ch is het nietgenoegh . de vuyle lafter-monden
te vvenfehen boven al hem vaft te hen gebonden

j

Sy plegen onder een geduerigh boofen raet

,

En komen op het left van woorden tot de daet

.

was in fcker hof, vvaer dichte boomen groeyden

,

*n daer
, gelijck een ftroom ,

fyn bange tranen vloeyden

.

Het duyfter van het loofdat paft een droeve ziel
Op dat fy haren druck te beter onder-hiel.
a dat hy fyn gebed met droefhey t heeft gefproken

,

n dat hem bloedigh fvveet is krachtigh uyt-gebroken

,

Soo komt daer Iudas aen , en , door een loofen vont,
. begroet hy fynen Heer , en kuft hem aen den mont.
^aer t wijl hy befigh is ontrent fyn reyne wangen

,

00 vvort dien eygen ftont des werelts heyl gevangen

,

Geknevelt, wech-gcruckt , en even metgeweh,
A l eer de fonne rijft , den priefter voor geftelt.

Daer
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Daer gatet feifiem toe . Men hoorter veel getuygen

,

Die , na de rechter wil , haer loofe reden buygen

.

D>aer draeght hem Godes Soon juyft op den eygen voet

Gelijck een tanger fchaep ontrent den fcheerder doet.

Maer fiet God even hier fyn wonders openbaren j

Want als de boofe geeft , tot Iudas in-gcvaren 3

Hem tot verraet bevvough , foo dat fyn dvvafe ziel

Van haren Schepper vvecck > en tot den duyvel viel

,

Doen brack dit eygen vverek de liften van der Hangen

,

De grijper vvert o-evat , de vanger is srcvangen

,

Hy , die een ziele meynt te brengen in het net

,

Heeft al wat zielen heeft in beter ftant gefet

.

De vyant van den menfeh , de geeften van der hellen >

Genegen uy tter aert om ons te mogen quellen

,

Die baenden als den wegh > en leggen als den ^ront j

Waer door het fondigh volck den hooghften fegen vo^'

Hier op vlucht fyn gevolgh . De Harder is gcflagen ;

De kudde vvert verftroyt . In alle ftuere vlagen

Tijt vrientfehap op de vlucht . Het werter duyfter

Daer voorfpoet > daer geluck niet , als te voren > lacht-

Geen menfeh is by den Heer van die hem eerft beminden >

Syn eygen maeghfehap felfs en illcr niet te vinden.

VVic koomt hem tot behulp ? Eylaes ! men vinter geen >

Hy trcet in dit gevaer de bange pers alleen . *

De lieve jongelingh > vervult met hooien fe^en

,

Die in des Heeren Ichoot foo dickmael hadt gelegen >

Treet fynen meefter na , doch met een tragen voet

,

Gelijck het veeltijts gaet wanneer men lijden moet •

En Ccphas, die alleen met fcheen te willen beven

,

Schoon hem de fvvarce macht , en al de nickers dreven

,

Die koomt van achter aen , en doet hem als geley

,

Maer laet , uyt enckel vrees , een ruymte tuilchen bcy .
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«Crefte vvasgegaen. De fchaer door hem gencfcn,
is niet meer beluftby hem tc mogen vvefen.

Eylaes
! hy llact alleen , en vinc niet eenen vrienr ,

En daer is niet een mcnfch die hem toe voor-fpraeck dient.
**c t recht gaet bayten recht , en tegen alle reden >

^e VVaerhey t lijdt gevvelt , en Onfchult vvort beftreden
,

En Eenvout vvort befchimpt. De flaven Tonder eer

Die trotfen haren God > en aller dineren Heer

.

^
e rackers

, fchendigh volck , en fchuym van alle boeven
c'ftaen

j uyt enckel ïpot, fyn hoogen geeft te proeven

.

Sy blinden hem 'het oogh , en met een llim bedrijf
Soo flaet het vuyl gefpuys op fyn gefegent lijf.

JJ
ftracx

,
op yder flagh , foo gaeter yemant vragen

,

Yie dat hem heeft gcracckt , ofmet de vuy ft gellagen ?

T is over al gevvelt . een Over-priefters knecht
Plecght moet-vvil over hem , te midden in het recht.

la$r , niet alleen het rot van dcfe rouwe gaften
s befigh Godes Soon in (maethey t aen te taften

;

Pilatus
, foo het fchecn , af-keerigh van de vvracck

,

Sonc hem den Koningh toe 3 alleen tot fyn vermaeck

.

*ter vvort het Lam befpot , en wederom gefonden

,

Maer fuyver nict-tc-min en buyten fchult bevonden

.

Dies keert hy daer hy was , gekleet in wit gevvaet,
.
En toont , oock even foo s een onbevleckten ftaec

.

^
aer wat is van hec volck ! hy die, een wijl geleden,

vilam in de blyde ftadt > gelijck een vorft 3 gereden

,

Een vorft , een deftigh helt , die van den vyant komt

,

^
En door het ganfche lant vervvinner wert genoemt

,

icacht men nu tertijt onweert te mogen leven

,

ie vvert nu van den beul met Hagen aen-gedreven

,

j^e vvert nu door het kruys ellendigh onder-druckt

,

tr
* tot een wreede doot metfehande wech-geruckt.

N Hy

IJJliK
1
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9 8 GEESTE LICK
Hy die , wel eer verfelt met hondert duyfent mcnfchen >

Hoort figh aen alle kant geluck en fegen vvenfchen 3

Die gaet nu fondcr hulp , befpot > geftraemt , bebloet *

Met toe-roep , dat hy nucx als boof-wicht haogen moet-

Hy > voor vvien al het volckhaer kleeders onlangs fpreydeflj

En op het laftbaer dier > ofop de wegen leyden

,

Siét nu fyn kleetgedeylt , en door het wreede rot

Gehangen aen den fteen, £ewonnen door het lot.

Hy > die men voor een tijt als Koningh wilde kroonen >

Om fyn verheven geeft , en deught te mogen looncn ,

Dien perft men nu een krans van dooren in het hooft >

En doet hem moorders pijn > die noyt en heeft geroofd

Daer is geen deel te iien van al fyn ganlche leden y

Daer met befcheyden pijn niet op en vvort geftreden

.

Syn hooft gebuylt > door-boort > geflagen met een riet

,

Soo dat aen alle kant het bloet daer henen (chiet

.

Syn rugge door-^eploeght met diep geftraemde wonden >

Syn mont vol enckel gal 4 fyn oogen toe-gebonden ,

Syn wangen vuyl begaet > fyn handen vaft geboey t >

Syn ooren door geroep en leugen-tael vermocyt >

Syn hair door bloedigh fvveet in eenen klomp gebacken >

Syn hals y te feer befwaert , doet hem ter neder ficken •

Syn geeft in diepen angft , vry meer als eenigh man
Voor defen heeft gevoelt , ofimmer lijden kan

.

.Ontvvaeckthier >
myngemoet, enfet eens uytde finnen

Al wat het ydel vleys op aerden kan beminnen ,

Vcrfmielt u vernuf> u brcyn > en ganiche kracht y

En al wat binnen u den grooten Harder wacht

.

Laet hier u diepfte mergh met aendacht over vvereken

,

Om , na den rechten eyfch >dit fchou-(pel aen te mereken ;

Siet uwen Schepper aen , en wat hy voor u lijdt >

En lcght het aen u hert > en dat vodr alle tijdt

.
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HOVWELICK,
0 menfch > aenfiet den menfch . Hy ftaet hier vaft gebonden,
Die ons uyt liefde llaeckt de banden van de fonden ,

Hy ftaet hier ganfeh mifmaeckt , hy ftaet geheel hevlcckt,

Die Gode wel behaeght , en onfe fchande deckt

.

O menfch, aenfiet den menfch . Hy ftaet met naeckte leden,

^ie ons uyt gunfte fchenckt een kleet van eeuwigheden

.

Hy ftaet hier over-ftort met druck en ongeval

,

Die eens te rechter tij t ons troofter vvefen fai

.

^ menfch , aenfiet den menfch i Die eens fal rechter vvefen
Als al vvat menfch geleeck fil komen op-gerefen

,

Die is hier voor het recht , maer tegen recht , geftelt

,

En lijdt dat over hem een vonnis vvort gevelt

.

^ menfeh^aenfiet den menfch. Die, uyt fyn throon gekomc,
en goede van den menfch het vleys heeft aen-genomen

,

Gevoelt ons fvvacken aerdt , maer leydt hem weder afj
En vvert gelijck een menfch gedoken in het graf

.

menfch, aenfiet den menfch ; aenfiet met droever herten
>en man vol enckel leet , den man van alle fmerten

.

Ey ! denckt eens vvat een brant de fbnde vvefen moet

,

Die niet en vvort gebluft als in des Heeren bloet

.

Maer Chriftus gaet ter doot , en moet fyn kruy^e dragen

,

£n mits hem \ fij'fbefvyijekt , foo knjght hy felle flagen
j

Hy is door al het leet tot aen de doot gebracht

,

En noch vvert hy geplaeght , om fyn vervallen kracht

.

°e dickmael heeft de geeft 3 een langen tijt voor defen

,

^ menfehen Godes wil in beelden aen-gevvefen

!

Hoe dickmael is het Lam als in een fchim gefien

,

Eer God in ware daet de fike liet gefchien 1

c foon aen Abraham ten leften noch geboren >
11 vvien God aen het volck den fegen fiad gefworen

,

Die gingh eens op een bergh , en droegh het offer-hout

,

Hem tot fyn doot bereyt , en op het lijfgeftout

.

N z Maer
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Macr hier komt nu ter tijt de ware Soon getreden,

En torft het droevigh hout op fyn vermoeyde leden ;

Hier is nu Ifaack als in den leden noot ,

Hier treet hy na den bergh , om daer te zyn gedoot

.

Hier is het heyligh Lam dat Pafchen dede flachten

,

Hier is het Hemels-broot dat alle zielen wachten

.

Hier is de ware Rots , geflagen met den ftaf

,

Die veerdigh open-braek , en fuyver water gaf.

Hier is de Druyven-tros > die , tuflehen twee gedragen >

Was aen den ouden tijt , en aen de nieuwe dagen

Een af-beelt van de Kerck . het was een deftigh patif i

VVaeraenmen kennen mocht het langh beloofde lant-

De gulle V Vijngaert-ranck > vervult met enckel fegen >

Heeft Chriftus af-gebeclt 3 tot ons behout genegen ;

Hy was van alle tijt > hy was in Godes raet

,

Hy was p eer hy ons was het edel vrouwen-zaet.

Die voor gingh is het volck van Abraham gefproten

,

Dat uy t den druyven-tack fyn voedfel heeft genoten ;

Die na-quamis de Kerck , die in den vollen tijt

Sigh in den Middclacr ten hooghftcn heeft verblijt •

'Ten is van heden niet dat Chriftus is geboren >

God heeft hem voor den tijt als Bruydegom gekoren \

Want eer het water liep , en eer het aercrijck ftont

Soo was in hem geveft het eeuwigh trou-verbont

.

Maer als het vinnigh rot ten leften is gekomen ,

Daer veel het fchuldigh volck het leven wert genomen ,

VVor t hem het lijfgevelt , en aen het kruys gehecht

,

Genagelt , vaft gemaeckt 5 en in de lucht gerecht

.

Siet daer de ware Slangh die menfehen kan genefen

,

Van wiens verheven beek inMofe vvért geleTen

.

Al fchiet den ouden draeck in óns fyn hels fenijn ,

Hier is het tegen-gifen ware medecijn

.

ï
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^iet daer het fuyver Lam , en beke vol genade

,

Siet daer het hooghfte goe t , gerckent by de quade

,

&et 's hemels fchoonfte licht van alle glans berooft

,

Siet hier is nu gefchiet dat noy t en is gelooft

.

Ach
! vvat een hels bedrijf ! Men gaet daer henen (tellen

vvee moorders , groufaem volck, als hem tot met-sefellen

;

Daer hanght hy euflehen bey y daer lijdt het fuyver Lam

,

Dat ons tot enckel vreught hier in de vverelt quam

.

*v die noyt over- laft aen y emant heeft bedreven y

^aer leyde voor het volck de gronden van het leven y

Des Heeren foetfte vreught > fyn onbegrepen vvoort

,

Dat vvort hier > by gevolgh y beticht van vvreede moort

.

^
ae t fchoon hy is gedomt , en aen het hout gehangen y

^7 nam des niet-te-minde van^cnis £evan£en .

fcn lchoon een vvreeden beul hem in de leden ftack y

Noch vvaft dat hy de macht van hel en duyvel brack

.

^ leedt hy voor den menfeh, ten heeft hem niet verdroten

,

v Vant hy vergoot fyn bloet voor die fyn bloet vergoten 3

Hy bad wanneer hy leedt , en bad oock voor het rot

Dat in het lijden felfs fyn lijden heeft befpot

.

j*od is befpout , befchimpt > gemartelt van de Hagen y

^e Godhey t even-wel en heeft geen leet gedragen y

Die ftont een vveynigh ftil, maer hielt haer ee\fte kracht

,

En heeft hem op-geweckt en in het licht gebracht,
is vvaer y dat hy , bedroeft en angftigh boven maten y

^le
p tot fyn Vader uy t : VVaerom ben 'ick^verkten l

Hy droegh<dien eygen ftont y in fyn benaut gepeys y

,
De broosheyt van dé menfeh, de fvvackhey t van het vleys

.

aer keert doch eens het oir tot fyn verheven reden

:

JJ fait benevens my het Taradijs betreden

Noch heden even-Jèlfs
y
en defen eygen dagh .

^eenigh vorft het vvoort bereyeken magh

.

N 3 VVacr
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De duyvels in-getoomt , den af-gront op-gebroken ?

VVaer heefter oyt een prins foo hoogen daet befben

,

En aen een moorder felfs den Hemel op-gedaen ?

God heeft in dit beley t de menkhen willen cooncn ,

Dat hy , uy t enckel gunft , de fonde wil verkhoonen ,

Dat hy , uyt eygen aert , geen fondaer oyt en haet,

Ofin fyn droefbederf, ofm den doot en laet

.

Wel aen dan, (bndigh menfeh, koom veerdigh acn-gctrec^
Koom fïet hier Godes Soon met uyt-geftreckte leden

,

Koom fiet hier uwen God , die voor u fonden fterf

,

Die u den Hemel fchenckt , en eeuwigh heyl vervveu:

Al wat hy als een menfeh op aerden heeft geleden ,

Dat wil hy aen den menkh in volle maet belleden

.

God is met ons verloent y men wort het hier gevvaer >

Hy gunt den Hemel felfs , oock aen een moordenaer •

Geen menkh en wort voortacn door offer van de rarttfl*00 '

Geen fonden voor den Heer gefuyvert door de vlammen

;

Daer is een ander vier , en vry een reynder bloet ,

Dat aen het fondigh volck den Hemd open doet.

De Priefter is het VVoort , fyn lichaem d offerhande

,

Daer op , te fyner tijt , des Heeren tooren brande

,

Den outaer is het kruys, lyn vleefch het offer-werek*
VVaer door hem God verfoencmet fyn geminde Kctck"

Pilatus even-felfs die kan het ons betuyecn i

Dat onder fyne macht de grootftc machten buygen j

Hy gafaen al het volck een klaer en vak bekkeyt

,

Dat Chriftus weerdigh is een vork te zyn ^efeyt.

Godheeftctfoogevvilt, en aen de vork geboden,
Dat hy den Heere fchreefeen Koningh van de loden

;

En khoon hy wert verfocht hier anders in te gacn

,

Noch bleefhy vak gefec , en liet het op-fchrift ftaen *

^

V
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:geven

,

G°ds Soon heeft onde.^ «v» è .

^ blies den afem uy t van dit ellendigh leven

.

Men {agh tot in den doot de kracht van fyn geduit

,

En dit belloot het vverek : Nu is het alvervalt

.

*^er als des Heeren geeft fyn vryheyt had verworven

,

°o bleeck het metter daet wie datter was geftorven

.

Het fchijnt dat alle dingh , dat yder fchepfei fncht

,

En tegen (ynen loop , en uy t fyn plaetfe vlucht

.

j-j

c groote werelt-kloot die wort geheel bewogen

,

^c t licht aen alle kant met duy fter ovcr-togen 3

De Sonne treckt haer in , en toont geen ftralcn meer

,

Oni niet te moeten lien de doot van iynen Heer

.

c ftcenen zyn beroert , de felle rotfen fplijten

,

*^e t fchijnt dat fv <jen menfch fyn harden aert verwijten,
En

, dat te gecner tijt voor defen is gebeurt

,

E)e tempel vvört ontfet , en fyncn voor-hanck fcheurt

.

c graven even-fclfs , daer in de dooden lagen

,

n konden
, als het bleeck , den grouvvcl niet verdragen

,

Sy doen haer kamers op , en brengen aen den dagh
Hen aert van beter volck , dat in het duyfter lagh

.

Vat mocht de fvvarte poel , wat hel ofduyvel peyfen

,

Als hy de dooden lagh uyt hare vvooningh reyfen

,

Als hy van een die fterfvernam een hooger macht
Als oy t een levend' menfeh in vvefen heeft gebracht \

^
evvis het nietigh ftof , op defen tijt verrefen ,

at heeft fyn hooge macht ten vollen aen-gevvefen

,

E>at heeft genoegh betuyght, en openbaer gefeyt

,

^
-Dathy de bleecke doot in banden heeft geleyt.

jv,
c khepfeis al gelijck tot haren vorft genegen

,

ic het men treurigh zyn , die fietmen haer bewegen •

io3

^Icen de domme menfeh die fcheen te zyn verbhjt

,

> ermits fyn Schepper fterft , en fyn vertroofter lijt

.

Een
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de het leven

in '/ licht ge-

bracht .

2, Tim. i.

10.

Hyhuftde Een hop-man daer ontrent y een Ieyder van de bende ,

femZk^L Hoe-wel hy doen tertijc den Heere niet en kende

,

V Vore op die vreemt gelicht gevveldidi om-beroert,

En met een grooten fchrick als buyten hem gevoerc

.

De vrees die perft hem af een onverwachte reden

,

T is (" fey t hy ) Godes Soon die hier is overleden

.

Hoe kan het anders zyn ? de werelc ftaet en drilt ,

Onfeker offe ftaen dan offe vallen wilt

.

De Son is wech-geruckt en uy t de lucht gedreven

,

Onvvilligh aen het volck (yn licht voortaen te geven ,

Dat edel fchepfel treurt en doet een rou-kleet aen,

Vermits den hooghften vorft vvort fmaetheyt aen-gc<kc '

De klippen zyn verbaeft , en al de rotfen (cheuren

,

En , dat noy t eenigh menfeh op aerden Cigh gebeuren

,

De ftcencn zyn ontfet en maken groot gefchal

;

Het fchijnt dat al het lant een afgront worden lal

.

Maer ( dat te fvvaerder angft verweckt in onfe leden )

De nacht , die ons verfchrickt > is buyten alle reden

.

Daer is geen dofte Maen , die , tuflehen ons gelicht,

Belet de gulde Son van haer befcheyden licht

.

'T en komt niet van den tijt, ofdoor verdwaalde fterren >

Datwy te defcr ftont den Hemel Hen vervverren

Men liet in alle dingh een ongevvoonen ftrijt >

Vermits het leven fterft , en dat de Schepper li jt

.

Daer heeft noyt eenigh menfeh den fvvarten poel bctred^1 '

Daer is noyt machtigh vorft op aerden overleden

,

Wiens doot en onder-gangh de vverelt heeft betreurt,

Gelijck voor ons gelicht op heden is gebeurt

.

Soo haeft als defe menfeh is uytter tijtgefcheyden

,

Sien wy ligh alle dingh tot droefheyt toe-bereyden ;

Soo dat ons defen gront dient vaft te zyn geley t,

Dat God op heden fterf> en uyt de vverelt fchey t J
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,

105

och fchoon een rauw foldaet fyn herte voelt bewegen

,

^°ch is het Ioodfche volck den waren Harder tegen

.

Den raet gaet vrcemt te werek, ja fchijnt als fteke-blint,

Schoon dat men metter daet de waerheyt onder-vint

.

"*acr .wat een felfiem dingh ! hem wort ec wacht gegeven

,

lc aUe fchepfels wacht die op der aerden leven ;

Doch wat vermagh ee wacht van thien oftvvintigh man >

Daer al het hels gefpuys niet tegen op en kan ?

choon dat een donder-flagh , met groote macht gedreven ,

van den hoop van angfte dede beven

,

Schoon dat een Engel quam gefegen uyt de lucht

,

En joegh , door hellen glans 3 de wachters op de vlucht 3

choon dat het lichacm (èlfs ( nu ftanck gelooft te vvefen )
XUani uyt het duyfter graf gevveldigh op-gerefen

,

En fchoon het menigh menlch , oock op clen klaren dagh,
En voelde metter hant , en metter oogen (agh,

a fchoon hy , met een vvolck ten hemel op-genomen

,

lt in des Hemels throon , van vvaer hy is gekomen

,

En dat het over-al ten vollen is betuy^ht

,

Dat onder (yne macht en doot , en helle buyght

,

JWh vvorter van den raet ach yder een bevolen

,

*e feggen , dat het lijfby nachte was geftolen

.

O blinthey t van den menfeh , die fynen hoeder fiet

,

En laet noch even-wel fyn oude rancken niet I

. * !s maer een kleyn getal , dat God heeft uyt-gekoren
• °t fyn befcheyden volck , om niet te zyn verloren ;

T is God , 't is God alleen die in den menfche vverekt,
E>at hy des Heeren gunft , en fyn ellende rnerekt

.

J°
ghy dan middel foeckt , om niet te zyn bedrogen

,

7 is de waerheyt felfs , die noy t en heeft gelogen

.

Soo ghy niet dolen wilt , hy is de rechte baen

,

E>ic leert ons uyt het vleys , en na den Hemel gaen

.

O Soo

ir

Ül
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Soo ghy de doot ontfiet , hy is het ceuvvigh leven >

Die ons tot feker hcyl de Vader heeft gegeven

,

De Vader heeft bereyt 9 de Vader heeft gejont

,

En in hem va ft eeftek het ecu yytirh trou -verbont

.

o p |

Hoe wonder , lieve God
%
hoe vreemt fyn uwe wegen *

Te midden uyf het kruys , ontft iet ons hooghften fegen .

Een neder-ilachtigh hert , een geeft van (achten acre*

Is die u meeft bevalt, en met den Hemel paert

.

V Soon , het fuyver Lam die kan het ons bctuy^en 5

Men figh hem ftaegh den geeft in oocmoet neder buygctt>

Men lagh hem (onder pracht , enefter nict-te-mm

Men (agher majefteyt , en glans , en luyfter in .

Een laegh en ftil gemoec , een reyn , en fedigh vvcfeii

Dat heetcin hem gewoont, en was van hem geprefen *

Al watgemcenfehap had met pracht en fotten vvacn

Daergingh (yn reyne zielgeduengh tegen aen .

En defen onverlet , in fyn vernedert leven

,

Zijn teykens even-ftaegh van hooge macht gegeven

.

Al vvaer hy fonier eer , en als verfteken lagh

Daer was hz% dit men glans en helle ftralen Ggh

.

Syn moeder is een maeghc niet achtbaer by de menfehen >

Niet hoogh in hacr bedrijf, gelijck de lieden vvenfthcn ,

Sy woont befyden af, en m een Hechte vlcck

,

Een Engel even-wel befbeckt het kleyn vertreck

:

Een Engel (preeckthaer aen, enkoomtde m.iget groeten.

*

En (eyt dat haren naem de menfehen vieren moeten ,

En feyt dat fy in hacr een kint ontfangen lal

,

Wiens lofen hoogen roem fü klincken over al

.

Doen hem fyn moeder droegh , men kan geen vader vvij&n >

En lofeph voelt een vvrock in fyn gedachten rijfen ;

Hy ugh in droefh:yt aen dat u/t-verkoren pant >

En dacir. om harent wil te revftn uyt het laai;

.
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Maer God belet fyn vlucht, en liet hem openbaren
VVat aen de jonge maeght van God is weder-varen >

En fiet ! een heyligh kint , dat in het duyfter lagh

,

Dat kent het fuyver Lam > eer het fyn moeder figh

,

Dat hiet hem vvellekom > en fchoon het is gebonden

,

^och heeft het even-wel een middel uyt-gevonden

,

Om bly tc mogen zyn . O wat een wonder dingh !

,
Het huppelt eer het ftont , ofoy t op aërden gingh

.

T is maer een Hechte ftal , daer in hy was geboren

,

E^e plaets was even-wel van hooger-hant gekoren

.

Daer quam een nieuwe fter , om fynent wil gemaeckt >

Die met een rijeken glans , het fchamel huys genaeckt

:

^ leyt de V Vijfen daer j die brengen ofïerhande

Van gout en edel kruy 1 , gewas van haren lande 5

En uy t den Hemel felfs daer quam een reyne fchaer ,

Die maeckt des Heeren wil de menfehen ópenbaer

.

Den achtften dagh verfchijnt , het kint dat v vort befneden ,

En voelt geftrenge pijn ontrent fyn teere leden s

Maer tVvijl hem dit gebeurt , ioo leert een heyligh man 3

Dat hy eeii fondigh hert alleen befiiijden kan

.

Gods Soon die wert gedoopt > en als het fou gefchieden

,

Soo wort aen hem gedaen , gelijck aen Hechte lieden >

Maer des al niet-te-min daer quam een helle ftem

,

Daer quam een reyne duyfgefegen over hem

.

Godiprack tot al het volck/choon hem geen menfche fagen

:

Siet daer myn lieven Soon, mynluft, en wel behagen.

Bcfchouthicr fondigh volck, een Lam van reynenaert

;

Terwijl eé menfeh hem waft heeft God hé reyn verklaert.

fyn jeught is fonder glans , en ganfche dertigh jaren
^ijn hem y als onbekent > in ftilte vvech gevaren

.

Syn vader fcheen een man die met den hamer wrocht,
En hy die fyn behulp oock tot den handel brocht

.

O z Noch

\
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Noch kan hy lijcke-vvel , oock in fyn kintfche dagen ,

De lceraers everi-fclfs met reden onder -vragen

;

Te midden in de kerck daer klinckt fyn helle ftcm >

En menigh deftigh man verwondert over hem

.

Eer hy fyn ampt begint koomt hem de duyvel quellen,

En gaet hem op een bergh > ofop den tempel llellen >

Als machtigh over hem, maer , naer een korten rij c

,

Soo blijft de fvvarte macht verwonnen in den ftnjt •

De geeften > Godes heir > die komen nedcr-dalen >

Verlaten even-felfs des Hemels reyne (alen 3

En ftaen tot fynen dienft , foo dat een yder het

,

Wat eer hem evcn-ftaegh de groote Schenner biet

.

Al die van fyngevolghzyn maer geringe lieden

,

Maer konnen duyvels felfs door fyne macht gebieden >

Zyn viflehers voor een deel > maer viffen door het vv°°
tt9

En hebben evcn-ftaegh de netten over boort

.

Hy geeft de Machten eer , en wil hun tol betalen

,

Maer laetfe van de ftrant , en uyt de Itroomen halen

.

Het ongeftuymigh meir , dat alle dingt verllint

,

Daer iflet dat hy geit , en chijns tot fchattingh vint

.

Hy geeft den heer fyn recht , maer boven alle Machten >

Soo doet hy watter leeft op fyn geboden wachten ,

En khoon een tollenaer van hem de fchattingh hack,

Al wat hy geven moet dat heeft een vifch betaclt

.

Hy leeft gelijck een menfeh, hy Iaet hem dickmacl noodcfl*

Maer die fyn honger laeft verweckt hy van den dooden

.

Als hy ter bruyloft gaet , hoe veel der gaften zij n

,

Noch ifler nimmermeer £ebreck aen goeden wijn .

Wanneer iyn tijtgenaeckt , om aen het kruys te fterven >

Hy wil geen langer dagh, geen vrijen hals verwerven

.

Al riet hem fyngevolgh > te blijven uyt den noot

,

Hy geeft hem lijcke-vvel gewilligh aen de doot

.

Ben
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Een van fyn eygen volck , gedreven van den quaden

,

U ï
n fchendlSh ftuck

* ™ gact fyn Heer verraden -

Maer hy ontdeckc de lift , en- vvatter is ontrent

,

tn toont dat hy den boeftot in de nieren kent

.

Wort op Iudas kus van rackers aen-gegrepen

^
hem «W* Annas huys in't duyfter vvech te liepen •

Maer hy toont metter daet , indien hy maer en wou',
Dat hy flLlcx aJ \lec rot tejr ]lencn jj-ijven fou >

rn
Cn Ic^n Chriftus fterft , maer Son en Mane treuren

,

ganlch het aertrijck beeft , en fchijnt te willen fcheuren 'i

Doch t vviji hy vvort beweent, foo blijckt het dat hy leeft
i>oo dat hy met fyn doot den doot verwonnen heeft

.

vvonderbaergeheym
! wie haddetkonnen vvenfehen,

« God%h mder tij t fou voegen by de menfehen >

^ou komen in het vleefch , en worden datwy zijnUi lijden aen hetkruys cennoytgdeden pijn

,

*>u even fynen geeft den Vader overgeven

,

P dat wy fondigh volck voor ceuvvigh fouden leven •

^ou dalen in het graf, en tot fyn hooghften lof,
Sigh wreken aen de doot, en rijfen uy t het ftof •

Sou totden Vader gaen, en uytde werelt fcheyd „,tn voor fyn lieve Bruy t een plaetfe toe-bereyden •

Sou houden ceuvvigh feeft in Godes hoooe fael*
Ovvondersydcr deel ! ó wonders al-te?mael l

Pop hier, fvvackgemoet. laet ons in volle leden,
ons gaen over-lien door oogen van de reden

,

«oe na de vafte trou, in Eden eens gemaeckt

L
fot onfen Vrede-vorft en fyne Bruytgenaeckt.

C"; na
5
Cch

ÏÏ
eyfc1

^ 7" naerder °ver-mercken,
* Heeren diep beleytin defe wonder-vvereken

.

£ec ons W& heyt lien , hoe Godes heyliah bont

,

voc* eer het hier begon, by hem verfeilt ftont.

° 3 De
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De vvcgh tot onfen val > en tot het eeuvvigh leven >

Door God ons in den Soon , tiyt enckel jonft y
gegeven >

Heeft wonder veel gemeens > foo dat het is te fien

,

Dat niemant by geval hier yet en Cigh gefchien

.

'T is in een hofgebeurt , dat Adam ons de gronden

Tot onheyl heeftgeleyt, dat Adameerftde fonden

Door luft heeft uyt-gevvracht , dat Adam was gefeyt?

Wat hem en fyn gemael voor ftrafis op-geleyt

>

Dat uy t den Hemel felfs een Engel is gekomen

,

Die hem fyn blijden ftant heeft veerdigh af-genomen

,

Die met een vinnigh lvveert hem uy t den hove dreef?

Soo dat het fchoon prieel voor hem gefloten bleef •

T is in een hofgebeurt , dat Chnftus is bevangen

Met droefheyt in den geeft , met duyfent herte-prangen >

Dat Chriftus voor den Heer ootmoedigh neder ieegh >

En van fyn vader-gunft gevvifle tceckens krecgh,

Dat even uy t de lucht een Engel is gefbnden y

Een Engel is gefien y een Engel is gevonden

,

Een Engel , tot behulp van fyn vcrmoeyde kracht

,

Die hem gevviften trooft van Gode neder bracht

.

Maer vvceght het onderfcheyt. Wat Adam hadbedorve*1 '

Heeft Chriftus vvederom , tot onfen trooft > verworven >

En even op de wijs dat eerft de menfche viel

,

Soo quammer weder heyl voor fyn benaeude ziel

.

Als Eva met de flangh alleen beftont te (preken

,

Soo is des Heeren gunft van haer en ons geweken
Maer als een reyne maeght den goeden Engel fprnck >

Verfcheen hy die de flangh den kop in ftucken brack •

Als Eva door het ooft haer linnen liet verlcydcn

,

Doen is de foete vreught van alle vleefchgcfcheyden

Maer als een beter maeght is fuyver van de luft y

Soo is ons herten lect ten vollen uyt-gebluft .

A
i
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Als Adam wil een God , ofGod£gelijcke fchijnen

,

Al vvat hy goets befu datgingh in haeft verdwijnen j

Maer door een fedigh herc , een laegh en ftil gemoet

,

Heeft ons het Lam herfteit tot in het hooghfte goet.
Als Adam wert verfocht , de ftrijt is naeu begonnen

,

%laes
! het kranck geitel dat is terftont verwonnen

;

Maer Godes Soon, beproeft , oock uyt dien eygen o-ront

Vervvintdenhelfchendraeckj en fyn door-trapten mont,^ Adam heeft het oir aen q naden raet gegeven
aoo vvort hy met verdriet uyt Eden wech-gedreven ;

Maer Chriftus , over-al gehooriaem totter doot

,

J.

Bereyt een eeuvvighfeeft voor fyne bed-genoot.

~°orluftentothetfreuyt, en onvooriichtigh mallen,
s Adam in den doot en wy door hem gevallen >

Mier Chriftns , die het vleefch 3 en vvel-luft heeft veracht

,

Heeft fyn geminde Bruyt het leven aen-gebracht

.

J^oor hooghmoet viel de menfeh , in luften aen-gefteken

,

kuis foo van den Heer fyn hooghfte goet geweken
5

Door ootmoetwon het Lam , en door jyh bange pij n
Ift dat wy nietigh vleefch , met God vereenight zijn

.

öoor vvel-Iuft van den menfeh foo is het bont gebroken

,

tegen alle vleefch een vonnis uyt-gefproken

;

Doorlijden van het Lam , door bloet , cn feilen ftrijt

Is fyn geminde Bruyt van alle druck bevnjt

.

°or hout heeft d'oude flangh de menfehen eerft bedrogen y
11 van het ftuck ^cleyt , en in de doot getogen

3

Door hout ift dat ons God den iegen weder ^eeft

,

Door hout verviel de menfeh , door hout ift dat hy leeft

.

lc t is een oude wet , den echten man gegeven ,

°yn ouders afte gacn , en met het wijl: te leven

,

syn goet , uyt rechte gunft , te brengen in't gemeen
^n

3 met een woort gcfeyt , met haer te worden een.

Hier
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Hier op heeft oock het Lam ten vollen acht genomen >

En is uyt fynen throon van Gode neer-gekomen

,

Heeft in het vleefch gevvoont , den Hemel laten ftacn >

En om der menfchen wil fyn Vader af-gegaen

.

Noch heeft hy boven dat die hem voor ouders waren

Hier even in het vleefch al mede laten varen

Hy lietfe bey gelijck vcrtreckcn uyt de ftadt >

Terwijl hy in de kerck, en by de leeraers fidt

.

Siet dus heefc Godes Soon > met wonder groot verlangen >

Als met een ftaegen arm 3 fyn lieve Bruyt om-vangen

,

Soo dat hy met fyn doot , die echte lieden (chey t

,

Syn liefd' en ware gunft niet afen heeft geley t

.

Al wat ter werelt trout is los en ongebonden

,

Als eene van de twee ter aerden is gefonden j

Maer Godes trou-verbont bequam eerft volle kracht

Als Godes eygen Soon ten grave vvert gebracht

.

Treet verder myn vernuf, hier is al meer te vinden >

Dat u aen onfen God in liefde kan verbinden

.

Ey wat ick bidden mach , cn ichey t niet uyt het vverek *

Als met een volle fmaeck , en naer een diep gemerek-

Doen eerft het echte bed in Adam is begonnen

,

Soo lagh hy van den flaep , als van den doot , verwonnen >

Syn been vvert hem ontdac/yn vleefch dat vvert geWO llC>

Eer hy fyn lieve Bruy t aen hem verfegelt vont

.

De ftofïe tot het wijf is uyt den man genomen 3

En het ! op defe wijs is.Eva voort-gekomen j

God haddet konnen doen , fchoon Adam had gevvacckf >

Maer neen , het leven felfs is uyt de doot gemacckt

.

Iuyft op gelijckcn voet is Godes heyl verworven

,

Als Chnftus voor den menich op aerden is geftorven

Syn lichaem diep gevvont gafuyt-ganck aen de ziel

,

Terwijl hem uyt de borft het bloedigh water viel

.
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3

Een flaep
, ja doot-ftuyp £elfs heeft hem den geeft bevangen

,

Doen hy was op-gerecht , en aen het kruys gehangen

,

En van het fuyver bloct , dat uyt fyn leden quam >

Soo vvaft dat fyne Bruy t haer kracht en voedfel nam
Het vvas een engen bant , die God heeft uyt-gevonden

,

Waer door het eerfte paer te {amen vvas gebonden

,

Het vvas een vafter knoop ais in het aertfche dal

,

Ofheden is bekent > ofimmer wefe n fil

.

^e man die mocht te recht fyn Eva fufter noemen

,

Vermits fy bey gelijck van eenen vader roemen
Sy vvas noch boven dien aen hem een echte vrou

,

Aen hem , door Godes hant > verfegelt in de trou

.

Hy mocht haer niet-te-min fyn eygen dochter hieten,

^its
fy van hem door God haer vvefen quam genieten.

Sie daer een grooten bant . Sy twee en zyn maer een

,

Zijn vleefch van eygen vleefch y en been van eygen been.

^acr is maer een verfchil , de man heeft vafter leden

,

Js vafter in het breyn , en vafter in de reden

,

Vermits hy is de man > en fy van fvvacker aert

Siet hoe dit eerfte volck te fimen is gepaert -

Gaet nu eens , weerde ziel, in ftilheyt over-wegen,
Hoe dat het met den Heer in defen is gelegen

,

Hy is nu door het vleefch een broeder van den menfeh,
En 't vvas fyns vaders wil , en fyn volkomen wenfeh-

Hy is het eeuvvigh VVoort , den gront van alle faken

,

^an datter is gevveeft , en datter is te maken

,

Hy vader van de menich , en tot een vafter vverek

Hy man , en ccnigh hooft van fyn geminde kerek .

is > met eygen wil , uyt fynen throon gekomen , •

nam ons vvefen aen , de fonden uyt genomen

,

Siet daer > tot onfentrooft, het ccnigh onderfcheyt,

E>at God heeft tuffchen ons en tuffchen hem geleyt

.

P O bant
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O bant die noy t en breeckt > die noy t en vvert ontbonden

,

cZl1 Daer nimmer onluft rijft, offcheyd-briefvvert gcfondcn

,

Ego, inqf*u
t j}aer ftaeah de lieve Bruy t een volle gunft geniet >

doijsvitam ° .
J

1 L' e
*ter**m, et En nimmer vveduvv-vrou , en noyt verlaten niet

.

ZTdetïL Hier kan geen acrtfche trou by werden vergeleken ;

mudokio. VVant die is inder daet een vvinckel van gebreken

;

Maer God is een met ons \ en vvaeromdan getreurt?

Hy voelt het even-felfs al wat fyn Bruyt gebeurt

.

Daer is in dit verbont gemeenfchap aller (aken >

Die fbndcr onderfcheyt de twee geliefde raken j

Hy feytmet vollen mont, hy leycde vvereitaen

:

VVat ghy de myne doet, dat vvorc aen my gpdaen

•

Door-fïetdes Heerenboeck^ghy fulcgedaerigh vinden,

Hoe na figfa Godes Soon met ons heek willen binden

.

Al wat de kunfte voeght , al wat te (amen vvaft

,

Dat vvort fyn hcyligh bont geduerigh toe-gepaft

.

Gaet draey t voor eerft het oogh op defe wonder-reden

,

Het VVoort noemt (ïgh het hooft , en ons Cyn eygen leden •

Siet wat een diepe gunft ! wat eyfter yemant meer ?

Siet daer een Chriftenmenfch 3 een lichaem met den H^cr#

Hoort yemant van een boom > van loofoftacken (preken >

Het Lam en Godes kerek die vyorter by geleken ,

En wieder recht verftaet hoe dat men boomen int

,

Die leert hoe diep het VVoort ons fvvacken aert bemint
'

De menlch heeft Godes Soon met ftagen lof te dancken y

r<>h. ij. Hy is de wijngaert-ftock> en wy de tecre rancken,

Hy is die ons verquickt met fap en groeyfaem vocht

,

En treckt een tcere fchoot tot boven in de iocht

.

Sweeft yemant met den geeft op vaft-geboude mucren >

Die , onder een verheelt , veel hondert jaren dueren

,

Oock daer in fchuylc een beek van Godes vafte trou ;

^
De Soon die noemt hem felfs een hoeck-ftecn van t g#?

^
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Of, foo der yemant tracht , om recht te mogen weten >

Hoe dat de (aken gaen , wanneer de'menfchen eten,

En hoe het geen men nut vereenight met het lijf,

Die leert oock even daer den gront van dit bedrijf.

Het Lam , om fyn verbont ons krachtigh aen te wijfen

,

Heeft met fyn eygen vleys de fyne willen {pijfen

,

Om foo te doen verftaen , dat ons het innigh hert

,

Dat jae de ganfche menfch met hem vereenight vvert

.

Verloflerzijtgedanckt. Dedootdieis geftorven,

Ghy hebt door uwe pijn ons eeuvvigh heyl verworven,

Ons van den vloeckbevrijt. Iehova weeft gegroet-

Dat ons den fegen bracht , dat is u fuyver bloet.

Ghy hebt een ftage fmert op aerden willen lijden

,

Ghy hebt geen wrange fmaet , offchande willen mijden

,

Op dat in ons de doot, en alderhande pijn

,

Om u vcrvloeckte doot, gefegent mochte zijn

.

Ick ben , ó lieve God , vry meer aen u verbonden

,

Vermits ghy my genaeft van al myn droeve fonden

,

Als dat u hooge macht my ziel en lichaem fchiep',

En in het leven bracht , en in de vvcrelt riep .

Ick wicrd' u fchepfel , Heer > ( des moet ghy zyn geprefen )
Doen ick was enckel niet , en tonder eeaigfa vvefen

j

Maer my is hooger gunft door uwen geeft gefchiet

,

Doen ick venuccight was > en min als enckel niet

.

Ghy hebt my , door een woort , bekleet met defe leden

,

En in mijn borft geley t de gronden van de reden ;

Maer dat myn weerde ziel is van de doot verloft

,

Dat heeft u bange pijn , en 'sherten bloet gekoft •

Doen ghy myn lichaem fchiept, werd' ick aen my gegeven •

Maer doen ghy my. genaeft , ben ick in u gebleven

.

Doen ick ontfangen vvert , verkreegh ick vleys en bloet -

3

Maer doen ghy my ontfinght, een onbegrepen goet.

P^x Oduy-
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O duyfent duyfentmael y en duyfent daer en boven y

Ghy zy t met hooger eer van alle vleefch te loven ,

Dat crhy , uyt enckel gunft , ons dorre zielen laeft

,

Dan ofghy aen den menfch een ganfche vverclt gaeft

.

V gaven , door het volck genoten op der aerden y

Die waren Tonder vrucht > ofvan geringer vvaerden

,

Indien ghy boven al ons niet en had gejont

Dat hoodhftc ziel-vcrmaeck , het eeuwig trou-verbont

O Lam y ó Codes Soon y en God van eeuwigheden y

Die foo verheven gunft liet dalen hier beneden

,

Verfegelt dit geheym aen ons verflagen geeft >

Die ftae^h der (langen lift en quade driften vreeft

.

Laet ons tot in het mergh u vader-gunft gevoelen y

Als tegen ons gemoet de quade tochten woelen ,

Als ons de vverelt terght y de duyvel ftricken Iey

t

,

Doch meeft als ons de ziel uyt defe leden icheyt

.

Ghy hebt met u het vleys ten hemel op-genomen >

Om ons oock in het vleys aldaer te laten komen

.

Myn lichaem weeft geruft , en trooft u met gedult

,

Nadien ghy in het graf niet ecuwigh blijven (uk

.

Ghy hebt > onnoofel Lam > eens tranen willen gieten y

Eh liet het droevigh nat op uwe wangen vlieten y

Doen u geminde vrient Iagh in het duyfter grafy

En als een diepe neep in uwe ziele gaf-

.

Hier uyt befloot het volck ( en vry niet fondcr reden )
Dat ghy hem liefde droeght y en dat in volle leden •

Want ais een deftigh man bedroefde tranen weent y

Soo wort in fyn gemoet de liefde recht gemeent \

Maer nu hebt ghy voor ons u s'hcrtfen bloet vergoten y

En 't is gelijck een ftroom uyt uwe borft crcfchotcn

.

O wat is dat een gunft die ghy de menfehen toont

,

Die van lbo wreeden doot uniet cn hebt verfchoont •
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,

Daer was noyt bruydegom op aerden oyt te vinden

,

Die met foo diepen fuchc fyn herte quam te binden
Aen fyn verkoren lief, als God ons hooghfte croet,

Aen fyn geminde Kerck aen onfe zielen doet?
Hy fvveeft ftaegh over kier met wonder groot verlano-en ,
Gelijck een jongelingh , met foete min bevangen

;

Geen ftont , geen oogen-blick van al den ganfchen da^h
Dat hy van kier vertreck , ofelders vvefen magh

.

Schoon fy by wijlen valt , hy kanfè niet verlaten
,°

Schoon fy van hem verdvvaelt , hy wilfe nimmer haten

,

Hy duit kier fvvacken aert , hy draeght kier fvvaren laft

,

Hy blijft aen haer gemoet met ftale ketens valt

.

En of
fy menighmael verliet fyn reyne vvegen

,

Noch is hy lijcke-vvel tot hare gunft genegen

,

Hy roert haer in den geeft , hy klopt kier aen de borft

,

Tot
fy eens wederom na haren Schepper dorft

.

De ziel oock wederom en neemt £een vercenoco-en

,

tn kan tot geen vermaeck haer
1

droeve linnen voeden

,

En vint geen rechte vreught in al des werelts lult

,

Tot fy , met God verfoent , in haren Schepper ruft

.

Schoon dattcr eenigh menfch ter eeren vvort verheven

,

En dit hem machtigh goet , en lèhatten zyn gegeven

,

Schoon hy een lantfchap bout , oock met fyn eygen ploe^h,
Ten doet noch evcn-v vel de ziele nietgenoeg

.

Schoon datter yemant hecrft tot 's werelts laetfte palen,
Soo dat in fyn bevangh de ganlchcfinnen dwalen

,

De ziel gclijcke-vvel en vint haer niet verfiet,

Tot fy met volle drift tot karen Schepper gaet .

Gelijck het zee-compas geduengh plagh te fvveven ,
En aen het vluchtigh ihel geen ruft en vvert gegeven

,

Tot dat het regel recht iyn lieve fterre liet

,

En uyt haer fchoonen glans als vollen Iuft geniet j

P
3 Soo
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Soo ftaet het met de ziel i fy drilt van alle winden

,

En weet geen vaften trooft op aerden oyt te vinden ,

Totfy die grootefter, dat hoogh en heyligh licht

Krijght binnen haer gemoet } en onder haer geficht •

Een die ligh in de trou genegen is te geven

,

VVort tot fyn echte deel om ecnigh goet gedreven

,

Ofom een vvacker oogh ^ ofom een rooden mont

,

Ofom een bly gelaet , dat heufch en geeftigh ftont

;

Maershy, ó fuyver Lam , koomt uwe Bruyt genaken,

Niet om haer fchoonheyts vvil,maer om haer lchoon te niake»

En (" 't geen noch vreemder is } dat haer vergieren moet

Is u verbleyckte mont , en u vergoten bloet

.

V leden , fuyver Lam , vervvont in alle deelen

,

Zijn aen u weerde Bruyt gélijck als hals-juvveelen
\

VVt u mifmneckt gelaet ontluyckt haer (choone glans,

En u bebloede kroon , dat is haer maeghde-krans

.

Een bruyt van on(en aert die fiet met groot verlangen

Een friflehen jongciingh > en fyn gebloofde wangen

Dacr is haer ftaegh gepeys , haer ganfche ziel ontrent,

Daer ift dat fieh haer ooo;h o-cduericrh henen went

:

Maer u verkoren Bruyt die gaet haer ziel hefteden

Aen u gebroken lijf\ en u gewonde leden

,

Aen u geftraemden rugh > en door-gefteken borft <

Daer left fy haren brant , en laefcer haren dorft

,

Sy denckt meeft alle tijt } hoe vaft hy was gebonden •

Sy waft haer in u bloet, door-wandelt uwe wonden

,

Sy blijft in dit gepeys tot midden in der nacht

,

Vermits haer vicrigh hert van daer gefonthey t wacht

.

Als Chriftus was genoot daer twee gelieven trouden,

En door den echten bant tot ecne worden fouden

,

Doen heeft hy killigh vocht , dat in de beken vloey t

,

Gemaeckt tot edel nat , dat aen den vvijngaert groeyt

.
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Dat vvert daer in de Teeftin volle maet gefchoncken,
Ontfangen met vcrmacck , en vrolick uyt-gedroncken ,

Soo dat men ftracx vernam een ongevvoone vreuoht •

Want uyt den wijn ontftont een drift van nieuwe jeuo-ht.
VVat Til des Hemels Vorft na defen eens bedencken
VVat voor een diep vcrmacck aen (yn geminde fchencken

Als hy (yn eygen feeft hier namaels vieren Cal ,

En roepen over-hoop geheel het aertfche dal i

Als fyn gewenfte Biuy t , ter eeren op-genomen

,

Sal voor hem Tonder vleck en Tonder rimpel komen

,

Sai brengen voor den Heer een vrolick aeneeuxht

,

Geciert met enckel glans, cn met een ccuvvigh licht

!

Dan (al ons belle deel in haeften weder-komen

,

En keeren in het huys , daer uyt Cy was genomen

,

En 't vleys , dat eertijts was een finiflc van de pijn

,

Sal dan ganfeh buyten leet en Tonder Tmerten zijn

.

Dc vrienden 3 door de doot foo langen tijt geicheyden

,

Die ftillen onder een , en met hen lieve beyden

Dan paren op een nieu , en leven fonder ftrijt

,

En niet gelijck het gingh in haer bedroefden tijt

.

O met hoe (beten luft , en wat een diep verlangen

,

Sal dan het nieu gebou fyn ouden gaft ontfangcn i

Al wat hun van het vleys en van de werelt heuerht

,

Sai hun maer ftofte zijn tot luft van nieuwe jeught.
Dan lal ons befte deel 3 de wei-bedachte reden

Noytdoor een dom gewoel haer palen over-treden

,

Noyt met het reyn vernuThaer ftellen in verfchil
j

Want daer en Til geen luft meer ftnjden met den wil

.

OntHuyt u , myn gemoet , op Too gevvenfte Tiken

,

Op datick eenighhns dit heyl vermocht te (maken
;

lek bidde pooght een woort te brengen aen den dagh

,

Dat ons in dit gehcym wat dieper leyden magh

.

Wel
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Wel peyfl dat eenigh menfch fyn vvooningh (iet verbrande

En doolt dan langen tijt in ver-gelegen landen

,

Met droefheyt over-ftort > met kommer aen-gedaen >

Vermits fyn befte pant tot aflehen is vergaen

;

Peyft vorder dat hy koomt , nu moede van te dwalen ,

En vint hem wederom in fyn bekende palen >

En vint fyn vorigh huys > dat plat ter aerden Iagh

,

Nu weder nieu gebout > foo konftigh als het magh

De falen op een rij ge^iert in alle deelen

,

De kamers vol tapijt , de koffers vol juvveelen

,

Den huyfraet wonder net , den hofvan nieu beplant ,

Int korte , ganfeh het werek verfet in beter ftant

.

Peyft hoe dat hem de geeft in vreughde fal ontluyeken

,

Als hy fyn oudt vertreck eens weder fil crebruyeken

,

Niet als het eertij ts was verfbneken in het ftof,

Macr foo het heden is gelijck een princen hof.

Siet dus C na myn begrijp ) (al haer de ziel bewegen

Als Cy vernemen fal des Heeren milden fe^en , [

Ontrent haer ouden romp nu weder nieu gemaeckt }

Dacr van fy noyt de luft voor defen had gefmaeckt

.

Noch wil ick boven al de ziele ver^ehjeken ,

Met yemant , die verreyft in verre koninghnjeken ,

( Of daer het edel gout in volle luy fter ftraelt

,

Of daer men diamant ofrijeke peerels haelt, )
En als hy dan een fchat van alle moye dingen >

Van ketens > edel tuygh , van wonder fchoone ringen

,

Te {amen heeft gebracht , en keert dan wederom ,

Soo is hy over-al de vrienden welle-kom

.

Syn wijfin droeve forgh en (onder goet gelaten

,

Om-vanght hem met den arm te midden opter ftraten y

Sy vint haer geeft verbaeft van foo een rijeken glans >

En noemt hem even fbeah een pc^rel van dc mans

.
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Hacr klccc , te voren fchrael , dat wort'haer uyt-getogen

,

En fy vvort op-geeiert als lieden van vermogen

,

En vvaer men door het huys het ooge maer en flaet

Daer vint men over-al de kamers vol cieraet

.

Het lijfnoem ick het wijf. Hoe fal het ftofvcrquicken

,

Hoe fal her. fynen ftant in ander vvefen fchicken

,

Wanneer het mnigh deel eens weder keeren fal

,

Verciert met enckel glans en buyten ongeval 1

Myn tonge Hamert wat in defc groote faken

,

Maer kan den rechten gront in geenen deel genaken

;

Ick fuchte , lieve God , en vry met ongcdult

,

Tot ghy ons ditgeheym eens kondigh maken fult.

Vvonder diepe vreught, by niemantaf-gcmeten,
Als ons in-vvendigh deel van God alleen befeten

Sal vry zyn van het vleys en wat het vleys verhnt,
Sal vry zyn van het ftofen wat het ftofbemint

!

O Iefu , ware bom van alderhande luften

,

Oock voor de doode fêlfs die inder aerden ruften ;

Wanneer koomt eens de tijt dat u dit wonder Al
Als Koningh hulde doen als Rechter eeren fal ?

Ghy koomt , gewis ghy koomt , daer zyn gefette ftonden
VVaer acn van alle tijt de werelt is gebonden

,

De werelt neemt een end, en watter werelt hiet

Buyght onder Godes hant , en onder u gebier.

aer Cal een hel trompet door al den Hemel klincken

,

•Q doen aen alle pracht den hooghmoet neder-fincken

,

En doen het nietigh vleys verrijfen uyt het graf,

En al wat aen de worm eens aes en voedfel eraf.

Vaer is , ó bleecke doot , u felle ftrael gebleven ?

^et graffal open gaen , het ftof fal weder leven

,

En noyt en vvaifer menfeh Coo ver tot niet verrot,

Ofhy Col weder zyn 3 en kennen fynen God

.

Q. Siet
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* iaervMn Siet hier is nu het dal * vervult met dorre beenen,

i?j£
eet

Ganfch eygen aen de doot , gelijck de fpotters meenen

;

Maer neen , al fchijntet ftof des efter niet-te-min
cap.S7.

XVAtLV^i. i*wv» j ~~
y
— J

Daer komt een verfche kracht , een nieu bewegen in

,

Daer komt een fiielle wint van boven afgedreven ,

Die buldert op het velt } en doet de rompen leven y

Daer komt een jeughdigh vleefch gefegen om het been»

En fchakelt op een nieu de leden over een

.

De zee met Kier gevolgh die lal haer dooden geven ?

En fetten op het droogh die in het water bleven

.

Wat oyt een groote vilch ofander dier verllont

Dat lal de jonghfte dagh hun rucken uyt de mont

.

Al watter oyt vergingh ontrent de dorre ftranden >

Of lagh gelijck als mis op wcy of koren-landen ,..
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AI vvatter is verteert door middel van het vier

,

Ófbloedigh voedfel gafaen eenigh felfaem dier,
AI wat het ftofbelat £il uyt den grave ftijgen

,

En vvatter ziel ontfïngh lal wederadem krijgen

,

Sal groenen op een nieu , gelijck als jeughdighgras

,

En komen in den ftant gelijck het eertijts was

.

E)e ganfche werelt-kloot die Éil beftaen te baren

,

En brengen aen den daghal wat eens menfchen waren

.

Hoe fèllaem wilter gaen , als ganfch het aertfche dal

,

^
Iuyft als een fvvanger wijf, ligh open geven lal 1

Gelijck ons nietigh vleys , ontrent de lefte Honden

,

VVanneer het lichaem ftaetom haeft te zyn ontbonden

,

Sent teyckens van de doot , al eer het herte fluyt

,

Sent boden , foo het fchijnt , en poften voren uyt

;

( Het oogh lackt in het hooft, en wort allencxen duyfter

,

E>e roode lippen bleyck , de wangen fonder luyfter

,

De mont vol onguer fchuym , de keel vol heefch gefuchi

,

Tot dat de bange ziel ten leften henen vlucht
.

)

Soo wilt hier namaels gaen , wanneer de tijden naken
Dat God fal alle glans tot ftofen affche maken ;

Dan Cxi men in de lucht en even boven dien
Veel wonders in de zee en opter aerden fien

.

£>e Son het machtigh vat , en haer vergulde ftralen
He fullen bloedigh zyn , en fonder regel dwalen.
De Maen lal met een fick bctrecken haer geficht,

En toonen aen het volck een vvefen fonder licht,

ïct ganfche nacht-^ieraet > de glinfter-rijeke fterren
'ie Tullen duyfter zyn , en onder een vervverren

,

En
, t'wijl het angftigh volck uyt banger herten fucht ,

Veifmelten als een was , en fygen uyt de lucht

.

e winden , aen-gevoert door felle donder-flagen

,

^ie Cullcn enckel fchrick door al de werelt dragen

.

0.. * Dc

223

Matth.24.
10.

Mare. 16.

24.

LUC.2I.2J.

JtTa.i3.l0.

£ze> 32.7,

>
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De zee , in haren loop verlaten van de Maen

,

Sal met een vrecmt gedruys de fteyle klippen ilaen .

De vatten omme-gangh van dagen , maenden ,
jaren

,

En Cxi geen winter meer , geen fomer openbaren

.

Het zy men yreughde fchept , offvvare fïnerten lijt,

Het fal geduerigh zyn , en buyten alle tijt.

De rotfen even-felfs en hoogh verheven wallen }

Die Tullen over-hoop , en plat ter aerden vallen

,

En al wat machtigh fcheen , ofdiep gevvortelt ftont >

Sal los en vluchtigh zyn , en fvveven fonder gront

.

De ftonden van den ujt, die wy te voren fagen

>

Die worden ovcr-al gcheeten menfchen dagen .,

Maer een die komen Cxi , die is des Heeren dagh

,

Die geen ellendigh menfch voor fyne keuren magh

.

Daer fal een hel trompet door al de vverelt klincken

,

En doen aen alle vleefch den hooghmoet neder-fincken ,

Daer fal een ftemme gaen door ganfch het aertlche dal

Die in de graven felfs een yder hooren fal :

Rijft op ghy doode rijft > en hoort het oordeel wellen,

Dat u fal in de fijn of in de njrevt^de Jlellen }

De Rechter is bereyt 3 de tijt die is nservult

Dat ghy njerdiende firaf of loon ontfangen fik

.

Hier op Cal Godes Soon , de Rechter aller volcken,

Met glans en groote kracht verfchijnen in de wokken 7

En fitten in het recht , en brengen aen den dagh

,

Wat oyt verholen was , en in het duyfter lagh

,

Dan fal hy ai het leet van ïyn geminde wreken >

Dan fal hy alle macht en alle pracht verbreken

,

De doot , het bleecke fpoock , verfclt met nare pij n ?

Die fal in defen ftrijt de lette vyant zijn

.

Dan fal een groote fchaer , die niet en is te tellen

,

Dan fal een machtigh heir hgh voor den Rechter ttellen

,
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Dc mecftér met de knecht , de ridder met den graef

,

De bouyver met den heer, de koningh met den flaef

.

Dan fal figh alle vleefch voor fynen fchepper fetten

Om daer gekeurt te zyn na Godes hooge vvetten

,

Om daer met eenvvigh heyl doorhem te zyn gekroont

,

Ofanders , na den eyfch , van hem te zyn geloont

.

Daer fil het vvacker oogh , dat noyt en heeft gcflapcn ,

Gaen (cheyden over-al de boeken uy t de Ichapen

,

Gaen letten wie een wolf, en wie een harder was

,

En wie de fchapen at , en wie het vee genas

.

Al vvatter is bedacht, ofinder daet bedreven,

Dat is in fynen b.oeck ten naeuften op-gefchreven -

Al vvat in yder mentch ontrent den boelem woelt

,

Dat vvort in dit gericht als metter hant gevoelt

.

Hier baet geen lÜm bedrijf, geen veynfèn, geen ontkennen,

Gelijck ngh menighmael de lieden hier gewennen

,

Al ftamert Ichoon de tongh , al fvvijght de bleecke mont

,

De geelt die doet hem op tot aen fyn diepfte gront

.

Koom denckt nu , lieve ziel , vvat is het eeuvvigh leven

,

Dat God uy t enckel gunlt fyn kinders heeft te geven l

Wat is het bruylofc-fecft , dat God heeft toe-geleyt,

Dat God fyn weerde Biuyt voor eeuvvigh heeft bereyt?

Het is een ftage vreught , een volhey t aller luiten

,

Het is een diep vermaeck , daer in de zielen ruften

,

Het is een helder licht , een blyde ïonne-fchijn

,

Gefontheyt fonder leet, en blyfehap fonderpijn

,

En leven fonder doot , en heden fonder morgen

,

En eere (onder haet , en weelde fonder forgen

,

En vrede fonder twilt , en vvelltant fonder oijt,

En liefde fonder vrees , en weten fonder tijt

.

Het is een eeuvvigh feeft , dat niemantkan belchrijven,

Daer noyt een droef geval dc vreughde kan verdrijven

,

3 Een

tl
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Een onbegfepen hey 1 , daer in het ooge dvvaelc

,

En dat in 's menfchen hert noyt afen is gedaelt.

Geluckighis de ziel die eenmael (al genieten.

De beken van geluck , die in den hemel vlieten >

Geluckigh is de menfch die , van den doot bevrijt

,

Syn God en eeuvvigh heyl fal loven alle tijt

.

O dagh ! ó grooten dagh ! beginfel van het leven !

Wanneer ons laftigh kley fal mder hooghten fvveven

,

Wanneer de bleecke doot fal vluchten uy t het velt,

VVt vreefè van te fien den onvervvonnen helt

.

O dagh ! ó grooten dagh ! als vvy met rcyne leden

Den Heere Hxllen fien , en voor den Schepper treden

,

Als dit ellendigh vleys , bevrijt van ongeval >

Voor eeuvvigh fynen God ter eeren leven fal.

O dagh ! ó grooten dagh , met blyfchap over-goten !

Wiens fmaeck noyt menfché hert voor defen heeft genoten >

Noy t oogh en heeft gefien . O dagh ! ó grooten dagh !

Degrootfte dieder oyt op aerden dalen magh

.

O bruylof t ! hooghfte vreught ! ó vvenfch van alle dingen

!

Ick hoore ( na my dunckt ) den grooten Koningh fingen

,

lek hoore Davids harp , ick hoore (bet geluyt

,

Ter eeren van het Lam , en fyn geminde Bruyt.

O Vorlt > 6 fchoonfte Vorft , uy t menfehen zaet gefproten *

Met Godes eeuvvigh heyl en fegen over-goten ,

Gekroont in volle maet met hooeh-verheven eer

,

Niet heden flechts alleen , maer ftaegh en immermeer.
Ghy fult ons laten fien de volheyt uwer feeften

,

En fult dan zijn -de geeft; van ons vernieude geeften

,

De ziel van onfe ziel , het al m yder menfch

,

Ons vvefèn , ons vermaeck , ons vollen herten-vvenfeh -

Gelijckcen vluchtigh hert, aen alle kant gedreven

,

Dat in de bolTen felfs geen ruft en vvert gep-even >b & 0
ten
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Een dorren adem blaeft uyt fyn verhitte borft,

En (beckt een koele beeck voor (yn benaenden dorft

;

Soo ift dat myn gemoet , en al de (innen hijgen ,

En met een bange Tucht tot in den hemel (tijgen

Naer n , ó ware born , ö reyne vvater-beeck

,

In vvien ick cvcn-ltaegh myn droeve (innen breeck

.

Op op } o deftigh Helt , onvvinbaer in het ftrijden,

Gort nu te defer uyr het (weert aen uwer zijden

,

Het (weert, het machtigh fweert, het koninghlijck cieraetr
Een teycken aen het volck van uwen hoogen ftaet

.

Gebruyckt van heden afde krachten uwer ermen

,

En wik het (uyver recht , en ware trou befchermen

,

Op dat , door u beleyt , ten leden magh gefchien ,.

Dat noyt en is gedacn , en nimmer is geden

.

V pijlen zyn ge(cherpt, en na den ey(ch geflepen

,

E)e vyant dient beftoockt , en aen te zyn gegrepen •

Al wie dat uwe macht (al willen tegen-Itaen

,

Die (al u rechter-hant geheel te mor(el (laen

.

V throon , 6 machtigh Vorfi: , die (al beftendigh blijven y
Vry langer als het (vverek (alom den hemel drijven

.

'T is billick uy tter aert wat uwe macht gebiet

,

Soo dat het flim bedrogh voor uwen (chepter vliet.

Ghy hebt het recht bemint , de reyne trou geprelèn

,

Maer haet in tegendeel het boos en (chendigh wefen :

Dies heeft u God ge(alft , en meerder eer gejont

,

Als yemantdie (ighoytin aerd' ofHemel vont.
V kleet , wanneer ghy komt ontrent de jonge luyden 3,

*s niet als enckel mirrn , en reuck van foete kru 'den y

Soo dat het gan(che lant van uwen fegen weet,,

Als ghy in volle glans uytuwe kamer treet

.

le t
! onder u gevolgh zyn dochters aen te (chouwen

,

Aü hooghey t voort-gebracht, en boven alle vrouvven 3

Die
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Die {hen tot uwen dienft > met groote vlijt, bereyt.

Verwondert in den glans van uwe majefteyt.

Maer t uwer rechter-hant komt haer de Bruyt vertoonen

,

Die ghy tot u gemael hebt een-^mael willen kroonen

Met reyn met edel gout , dat al de werelt acht

,

Om dattet over zee van Ophir is gebracht

.

VVel aen nu , fchoone maeght j u ftaet die fal vergrooten

,

Vergeet uws vaders huys > en uwe lantfgenooten

,

En hanght den Koningh aen , foo wil de grootfte vorft

V prenten als een beek op fyn genegen borft

,

Soo wil het maehtigh volck van Tyrus u gedencken >

En uy t haer rijeke kuft met edel tuygh befchencken

,

Tot ^ierfel uwer jeught > en , met een blyden fin,

V hulde komen doen geiijck een koningin

.

Ghy zijt , verkoren pant > in fchoonheyt uyt-gelefen

,

En heerlijck in gelaet , cn deftigh in het vvefen

,

En wonder net geciert tot uwe bruyloft-feeft

,

Maer des al niet-te-min noch fchoonder in den geeft

.

Men gaet u , weerde Bruyt , den Koningh toe-bereyden *

En al het maeghde-rot dat koomt u daer geleyden

,

Dat koomt met groote vreught, betreet het maehtigh hpn

En queelt een nieu gefangh , gedicht tot uwen lof.

Prin^effe weeft gegroet 3 u tacken {lillen bloeyen >

En uyt u reyne ftam daer Tullen vorften groeyen.

Vriendinne fchept een moet. de vrucht van uwen fchoot

Sai buygen onder haer de krachten van de doot

.

Godinne weeft verheught , men fal in alle velden >

Men fal tot allen tijt van uwen fegen melden,

En daer en is geen menfeh in ganfeh het aertfche dal

,

Die niet met ftngen lofu naem verheffen fal

.

O dagh ! ógrooten dagh ! wilt inderhaeft vei fchijnen,

Op dat door uwe glans de fonde magh verdwijnen

,
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Op dat het nietigh vleefch dat in dengravc lagh,

Met onvermoeyden vlijt den Schepper loven magh

.

Dan Cal de ware kerek in voller maten lecren

Hoe fy den Leven-vorft moetprijfen, dancken , eeren

,

Hoe dat een reyne ziel in haren God verblijc

,

En hoe men heyligh roept , en dat voor alle tijc

.

Dan lal acn Godes volck , aen Godes lieve fcharen

Het nieu Ierufilem fyn luyfter openbaren

,

Dan lal het open doen fyn ongemeten fchat,

By geen vernuftigh breyn te voren oyt gevat
.'

Dan Cd des Heeren licht in volle ftralen fchijnen

,

En ai wat groufiem is , van ftonden aen verdwijnen 9

Geen helle diamant ofander (choon juweel

,

En toont in ïynen glans het alderminfte deel

.

VVajc is doch > weerde ziel , de luyfter defes vverelts ?

De poorten van de ftadt die zyn van reyne perels

,

En yder iflèr een . ( denckt wat het vvefen moet

,

Dacr God op defe wijs het ftuck ons open doet)

Haer gronden zyn Saphier , Thopaes , en Amathiften

,

Dacr in het aertiche dal noy t menfehen afen vviften

,

Haer ftraten enckel gout , gelijck gefuyvert glas

,

Dat niemant heeft gefien 3 oock noyt te voren Vvas

,

En ièhoon ofin de ftadt geen tempel is te wijfen

,

Men hoorter even-wel den Schepper eeuwigh prijlen,

Het Lam dat leert het volck , en God die is de Kerck

,

God is haer eeuwigh heyl> haer eenigh oogh-gemerek
j

God fil het bruylofs-kleet aen hare leden paften
;

En van haer aengeficht de droeve tranen waflen

,

God fü met hemels dau vol kracht en rechte keeft

Haer laven aen de ziel , en drencken aen den c;eeft

.

Hier fchiet geen heetc fon de kracht van hare ftralen

,

Hier laet geen koude maen haer dampen neder dalen 3

R Hier
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Hier vvort geen licht gebruyckc , als in het aertfche dal,

Haer fackel is het Lam , en God verlichtet al

.

De nacht en haer gevolgh bekleet met duyfterheden

,

En vvorter niet gelien , en vvorter niet geleden

,

VVat vuyl ofgroufiem is , en heefter geenen kans

,

Hier woont een fuyver licht , en niet als enckel glans.

Hier komt een reyne lucht met helle ftralen fchijnen,

Het oud' en is niet meer , het eerfte moet verdwijnen ,

Hier fal een nieuwe lucht , een ander werelt zijn

>

Gefuyvert van verdriet en alle droeve pijn

.

Hier fal het ooge fien wat al de finnen wenfchen

,

Want God 61 even-felfs hem voegen by de menfchen

,

En woonen by het volck . O noyt begrepen faeck 1

O vvaer de Schepper is daer is alleen vermaeck 1

Hier komt een reyne beeck van Gode neder dalen ,

Die fpreyt haer in de ftadt , en al de flaefte palen

,

Die voedt in haren gront des levens fchooncn boom ,

Een eierfel van den hofen van den rijcken ftroom

.

Hier is geen reden meer om eenigh leet te fuchten

,

Een yder nieuwe maent , die geeft hier nieuwe vruchten *

Het blat is even-felfs ganfeh heyhaem acn den menfeh >

En fchenckt voor droeve pijn geluck en herten-vvenfeb •

Hier is een reyn vermaeck , en ftaegh een luftigh vvefen

,

Hier aller vreughden keeft , die zielen kan genefen>

Hier is het hooghfte goet , hier is geftage ruft

,

Hier is volkomen trooft en aller herten Iuft j

Hier is het rechte mergh van Godes hooge wereken

,

Die geen vernuftigh hooft op aerden konde mereken >

Hier is de rappe ziel in haer volkomen kracht

,

En weet in volle maet dat noyt en is gedacht

.

Hier (iet men in het diep , dat noyt en is gemeten ,

Hier leert men uyt de dact dat noyt en is geweten

,
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Hier vvortet op-gcdaen datnoyt en is gekent

,

En daer noy t edel breyn fyn fpits en heeft gewent

.

Hier fietmen met befcheyt de gronden van der eerden

,

De maen en haer gefpan , de gulde (onne-peerden

,

Hier fiet men wat de lucht , en wat de zee beroert,

En wat dit wonder rat geduerigh omme-voert

.

Hier kan een rappe ziel ten vollen onder-vinden

,

Het woon-huys van de fnee , en van de koude winden

En hoe dat in de lucht de blicxem vver t gebaert

,

En hoe het felfaem vier in tacken neder-vaert.

VVaer uyt den hagel rijft , en hoe de koelen regen

Koomt uyt een dicke wolck van boven af-gefegen,

En waer de dageraet haer verfche roofèn pluckt,

En hoe de fvvarte nacht haer weder onder-druckt.

En vvaerom meer gefeyt ? de Schepper aller faken

,

Sal ons tc fyner tijt den hemel kondigh maken

,

Sal door fyn hellen glans verklaren ons geficht,

En Horten in de ziel een onbegrepen licht.

Hou ftil , ó fvvacke pen , en laetde refte blijven

,

In u en is geen kracht van dit geheym te fchrijven

,

Stelt al het vorder uyt tot eens het wonder Al

Hier namaels figh ontdoen en open geven £al

.

Hoe fneltmy nu de geeftom God te mogen naken l

Om God te mogen lien , en God te mogen {maken

!

O God ghy zijt alleen de trooft van myn gemoet

,

Myn hoop , myn toe-verlaet , myn fchat en hooghfte goet

,

Myn diepften herten-vvenfeh . Wanneer doch fil het vvefen

Datghy j uyt enckel gunft , myn qualen fult gencfen ?

My roepen uyt het vleys , my ftellen in den geeft

,

My brengen daer geen doot ofhei en wort gevreeft ?

Gunt my doch , lieve God , dat ick u mach genieten

,

Soo kan geen tegenlpoet , geen pijne my verdrieten

,

R z Soo
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Soo kan geen aertfche vreught verrucken myn gemoec

Om dat myn innigh hert van elders vvert gevoet

.

Koom woont in defc ziel , Coo wil ick geenfins vragen ,

Naer al dat yemant plagh op aerden na tc jagen ,

Naer yet dat oyt een helt > ofmachtigh koningh wan

,

Iae wat den hemel felfs voor fegen hebben kan

.

In God is alle vreught ter volheyt op-gefloten ,

Wie heefter buyten hem oyt recht vermaeck genoten ?

Wie ift die fonder God oyt eenigh goet ontfïngh ?

Geeft u aen my > ó Heer > en neemt my alle dingh

.

Koomt oefFent dit gemoct . Sent rijekdom , neemtfe vvedef >

Maeckt deck ofmaeckt gefont , verheft, of(lort my n.eder >

Ick ftae voor u bereyt : maer als ghy komen fult

,

Soo geeft my doch een hert gevvapent met gedult •

En ghy , ó fuyver Lam , die neder-zy t gekomen ,

Ons banden hebt geflaeckt > ons fmerte vvech genomen ,

In wiens verkoren fchoot de Vader heeft geleyt

Al wat voor uwe Kerck doorhem is toe-bereyt

.

Ghy hebtmyn boofèn aert en myn verdiende plagen

,

In u gefegent lijf> in uwen geeft gedragen >

Ghy hebt des Heeren wraeck , tot in den diepften gront>

Ghy hebt in u gevoelt dat my te lijden ftont

.

O foen voor onfe fchult , en ooHpronck van het leven

,

VVat lal ick immermeer u weder konnen geven ?

Wat fal myn fondigh hert oyt brengen aen den dagh

Dat u in eenigh deel ten goede dienen magh ?

Éyla^en > niet een fier . wy zyn onnutte knechten

,

Die niet tot uwen dienft en weten uyt te rechten >

Wy zyn maer enckel ftof, en byfter aerts gefïnt

,

Soo dat men niet als vleefch in onfe finnen vint

.

En des al niet-te-min > foo wil ickmyn gedachten

,

Myn hert , en innigh mergh > myn ziel en ganfche krachten
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Gaen fèhicken t'uvver eer , en fingen uwen lof,

Tot rny de bleecke doot fal leggen in het ftof.

Kendien u , lieve God , niet als u fchepfel foude

,

Niet als hetmybetaemt, ofals ick heden vvoude ,

lek wilde beter doen , indien ick maer en kon

,

En dat een hooger geeft myn fwackheyt over-won

.

O ghy , die myn gemoet het willen hebt gegeven

,

Maeckt dat ick tot de daet mach werden aen-gedreven

,

Mach worden op-gebeurt , door u verheven kracht,

VVaer op myn innjgh mergh met groot verlangen wacht.

Koomt ghy als Bruydegom , met onfe ziele paren

,

En wilt daer uwe kracht en fegen openbaren

.

Koom druckt ons in den geeft dat reyn en hemels beek ,

Dat ons , na lange pijn , den nieuwen menfche teelt

.

Ontfluyt het innigh mergh van uwe befte fchatten,

t)ie noyt , na rechten eyfch , ons aertfche (innen vatten

,

VVort een met onfe ziel, omhelft u lieve Kerck

,

En opent uwe Bruyt dat hooghfte vvonder-werek,

Den boefem uwer gunft , den keeft van alle faken

,

Die ons ellendigh volck alleen kan faligh maken

,

Die ons den geeft verquickt, ons drenckt met reyné wijn

,

En fchenckt ons s'hemels vreught daerwy op aerden zijn.

Ghy kent myn kranck geftel , het (chepfei uwer handen

,

Ghy kent myn fvvacken aert , en myn bedroefde banden

,

Ghy weet dat ick alleen maer ftofen afch en ben

,

En dat ick , ydel menfeh , u wegen niet en ken.

Verlicht myn doffen geeft , en fuy vert myn gedachten,

En geeft dat ick voortaen de werelt kan verachten a

Geeft dat ick anders doe als ick te voren plagh

,

En even in het ftof den hemel voelen mngh.

Wilt uy t dit tranen dal dit nietigh fchepfel halen

,

En laec het in het grafmet vrede neder dalen

,

R 3 Hy
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Hy heeft gcnocgh geleeft die ghy de jonfte biet

Dat hy tot fynen trooft den hooghften Troofter fiet *

Dat hy om-helfen mach den Heylant aller volcken

,

Om namaels hem te fien hier boven in de wokken

,

Dat hy den helt befchout die met een volle kracht

Heeft onder zyn gebiet den prin^e van der nacht.

Ghy hebt met diep beley t , en met een groot vermogen,

Ghy hebt met huyt en vleys ,myn beenen over-togen

,

Myn ingevvant bekleet , myn leden over-deckt

,

En banden over-al en aders uyt-geftreckt

.

Ghy hebt myn aert gekent , oock eer ick was begonnen ,

Ghy hebt myn weeckc ftofals kafe laten ronnen

,

Ghy hebt door enckel gunft myn leden uyt-gevvracht ,

En , doen het u beviel , getogen uytter nacht.

Ghy hebtmy vrouwen melck en voedfel laten fmaken ,

En fult in korten tij t my weder aerde maken

,

Ick ben een dorren nalm , een damp , een ydel kaf,

Ick helle langen tijt , ick fyge nacr het graf

.

Ick ben een nietighdingh nu dichte by 't verrotten,

Ick ben gelijck een kleet bevochten van de motten

,

Ick fnelle na den kuyl , en na de lefte reys

,

En gae met grooten haeft den wegh van alle vleys

.

Macr ichoon ick dit gevoel , vvaerom fal ick vertfagen ?

YVaerom myn angftigh hert hier over leggen knagen ?

Ick wetet voor gewis dat myn verlofler leeft,

En dat hy volle macht van alle zielen heeft

.

Ick wetet voor gewis , hy fal myn ftofverwecken

,

En met haer eygen huyt myn leden over- trecken

,

Ick weet , Jhy fal het rif, dat in het duyfter lagh

,

Eens ftellen in het licht en brengen aen den dagh •

Ick weet my Gil geen doot cf duyvel weder-houwen

,

Van God, myn eenighheyl, metoogenaen tefchouvven,
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lek weet ick Ctl hem fien oock ia dit eygen vleys

,

En 'tis my in den geeft een wonder fbet gepeys

.

En vreeft niet , weerde ziel , wel haeft te zyn ontbonden

,

Ghy (uk dan zyn bevrijt van alle fhoode fbnden

,

Van 's duyveis flim bedrogh , van al (yn vvreetgewei t

,

Van al wat oyt den menfeh hier op der aerden quelt

.

Ghy fukin tegendeel den Schepper aller dingen,

Ghy fult des Heeren lofvoor eeuwigh mogen fingen

,

Ghy fulc voor oogen fien een onbegrepen fchat

By geen vernuftigh breyn op aerden oyt gevat

.

Gods Soon is even fèlfs een ofter voor de fbnden

,

Die heeft de fvvarte micht voor eeuwigh in-gebonden

;

De gramfchap is geftilt , het onrecht is gerecht

,

Het hant-fchrift is te niet, en aen het kruys gehecht i

t)e fchult is af-gedaen , de (chande wech-genomen

,

De nacht die is voor by , het licht is in-gekomen

,

De ftrafler is geftraft , de dwinger over-heert,

De droefhey t is in vreught , de fmaet in lofverkeert

.

De vvan-hoop is vertrooft , de wraeck die is gewroken

,

De ftricken zyn verftrickt , de banden af-gebroken

,

De fvvackheyt is gefterekt , de felheyt is verlacht

,

Daer is een helle glans , gerefen in der nacht

.

De tweedracht is verfoent , het onheyl is genefèn

,

En al wat eertijts was dat heeft een ander vvefen

,

En met een vvoort gefèy t , de dooder is gedoot

,

En 't aertrijek vvort gefpijft met enckel hemels-broot

.

VVel aen nu , ware Trooft van alle bange zielen

,

Die fonder li behulp den doot ten proye vielen

,

Onuondight my den geeft , en fuyvert dit gemoet,

Door u sevvonde borft , en u vergoten bloet

.

ergunt aen uwen knecht gemeenichap uwer gaven

,

fcft Wik mee hemels dan myn dorftigh herte laven .

Weeft

i
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VVceft in dit woefte meir myn ancker inder noot 3

Myn blyfchap in verdriet , rnyn leven in den doot

.

Menfch-liever, Sondaers-trooft, Pers-treder, Segen-vechter,

Ziel-heelder,Maeghde-kint,Herts-kenner,VVereIts-rechter,

Doots-dooder, Vrouvven-zaet, Vry-maker, Zielen-ruft,

Soen-offer, God-met-ons , Hel-ftoorder , Hemels-luft,

Gceft-ftorter, VVerelts-Iicht, Voor-bidder, VVets-vervulder,

Kruys-drager , Al-in- al , Door-breker ,
Smaetheyts-dulder

,

Hocck-fteen,Genaden-ftoel, Dal-lely, Hemels-broot,

Eerts-priefter, Levens-boom ,
Gods-eeuvvigh-tijt-genoot.

Ifraëls ware vorft, en toe-vlucht aller menfchen,

Die meer in u begrijpt als alle zielen wenfchen

,

E(a. 9* 6, Begin van alle dingh , en eynde van't gebot

,

God-menfch tot onfen trooft , en aller menfchen God •

Kracht , Helt , Raet , Vrede-vorft , Vcrloflèr uwer kercken

,

Wilt door een rcyncn geeft in ons geduerigh wercken,

Macckt , als de doot gcnaeckt , ons herten onbefchroomt >

O Engel des Verbonts , ó Heerc Iem , koomt

.



Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

144 D 6



Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

144 Dó



Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

144 D 6



Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

144 Dó





Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

144 Dó



Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

144 D 6


